
 

 

Formandsberetning 2019  
Nibe Sejlklubs Venners generalforsamling den 5. marts 2019. 
 
Ved sidste år generalforsamling mente jeg at 2017 havde været et godt år for Nibe Sejlklubs 
Venner. 
Hvis det var rigtigt sidste år, har året 2018 været et fantastisk år. 
Siden sidst er vi blevet næsten dobbelt så mange Venner.  
Ikke som konsekvens af tvang men en udadvendt, nogen vil kalde det aggressivt, 
medlemshvervning.  
Nye husejere på havnen, nye bådejere, børn, hunde og familier har ønsket at blive medlem af Nibe 
Sejlklubs Venner og på den måde støtte Vennernes arbejde. 
Velkommen til alle nye. 
Jeg skal dog hilse fra kassereren og sige at der stadig er plads på medlemslisten.  
Så hvis nogen kender en som burde være medlem, så skal I ikke vente ret længe med at gøre 
opmærksom på deres forglemmelse. 
Vinteren i Nibe Sejlklubs Venner sluttede med standerhejsning. 
Der havde vi indkøbt nyt storsejl til IB-skolebåden, to komplette sæt sejl til Feva-jollerne og lidt 
legetøj til Mette Thomanssen i form af en fun-tube. 
Bestyrelsen har helt bevist valgt at indkøbe ting, som vi kan donere til sejlklubben ud fra en 
ønskeliste, således Vennerne kan se, hvad deres kontingent og Fredagsbarens overskud går til. 
Alternativet med at give en check, vurderede vi ikke synliggjorde Vennernes formål og hvorledes 
pengene blev brugt på en tydelig nok måde. 
Vi giver stadig tilskud til blandt andet ungdomsafdelingens julefrokost og sommertur. I år valgte vi 
desuden at støtte med blandt andet musik til standerstrygningsfesten. Dermed var der stadig  
økonomi i at flytte festen til Bryghusets lokaler og alle Venner og medlemmer af sejlklubben fik 
dermed mulighed for at deltage i festen. 
I Fredagsbaren har det været et stille år. Ikke fordi der ikke er kommet gæster og hygget sig alle 
fredagene, men der har ikke været skiftet ud i ølmærkerne eller andre drikkevarer i år, som skabte 
en del forvirring sidste år. 
Omsætningen er steget og ikke mindst overskuet. Ikke kun på grund af nogle dygtige barvagter om 
også Venner, som har doneret en, to eller tre hele kasser øl til baren. 1000 tak for alt øllet. Det 
pynter også på bundlinien. 
Lige før jul afholdte vi julebanko. Fra forretningsdrivende i Nibe og tilstødende oplandsbyer blandt 
andet Aalborg samt privat personer var der stor velvilje til at donere præmier. 
Næsten 50 personer var med til bankospillet, som vi var yderst tilfredse med. 
I foråret planlægger vi en fælles spisning her i marts måned og så et foredrag om sejlads gennem 
Europa på floderne helt til Sortehavet og derfra videre til Middelhavet. 
Mere om det foredrag kommer på FB og mail, når Lis har aftalen på plads. 
For at styrke samarbejdet med Sejlklubben har vi aftalt at en fra venners bestyrelse deltager i 
sejlklubbens bestyrelsesmøder. Dette alene for at øge samarbejdet og for at Vennerne hurtigere 
kan være på aftrækkeren når der er brug for assistance. 
Denne vinter slutter igen til standerhejsning og igen i år har vi planlagt indkøb af nogle gode ting og 
sager, som Vennerne vil donere til sejlklubben og specielt ungdomsafdelingen. Så kom endelig og 
se hvad Vennernes overskud bliver brugt til. 
Hvad der kommer til at ske efter sommeren er uvist.  
Kommer klubhus byggeriet i gang ?  
Kan Fredagsbaren holde åben i forbindelse med ombygningen ? 
Og hvis ikke, hvor kan vi så være ? 
Det bliver spændende at se hvor og hvordan hele byggeriet kommer til at ske. 
 
 
Morten Nedergaard Thorsager 
Formand.       


