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Bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub 09.04.2008 

Referat: 

Til stede: Michael Steglich, Peter Altenborg, Lars Rudkjøbing, Ole Friederich, Lene Nørbye, 
Søren Justesen, Niels Jacobsen, Michael Mogensen. 

Dagsorden:  

1 ) Godkendelse af referat 

Godkendt 

2) Klubhuset – kommunen, rengøring m.m. 

Kommunen vil igen anvende en del af klubhuset til deres livreddere på samme vilkår som 
sidste år. 

Lars sørger for en rengøringsmodel i samarbejde med havneforeningen. 

Bænkene udenfor skal fornyes og i samarbejde med vennerne. Lars checker med 
produktionsskolerne i Aalborg kommune. 

Der er problemerne med et relæ. Lars kontakter Klaus Søe. 

Ole er indtrådt i byggeudvalget for en ny havnebygning for Havneforeningen og for NS er det 
fortsat Lars og Michael, og der forventes ingen udvikling før efter sommerferien. Sejlklubben er 
blevet lovet oplæg omkring økonomien for udvidelse af klubhuset. 

3) Økonomi 

Girokort udsendes snarest. Peter og Lars opdaterer medlemskartotek hos DS. 

4) Aktiviteter fremover 

Standerhejsning d. 26. april 2008 kl. 13.00. Lars styrer aktiviteterne. 

Tilriggerfest, der bliver et 5 mands orkester. Borddækning etc. klares efter standerhejsning. 
Ole Asp bestiller maden hos Restaurant Bryggen. 

Ekstraordinær generalforsamling d.15. maj 2008 kl. 19.30 

Familietur. Ivan står for denne aktivitet. 

Skt. Hans.  Lars er tovholder. Michael S-P kontakter Niels Færch. 

Havnens dag d. 24. maj. Lene og Lennart har deltaget i et møde omkring denne med en masse 
aktiviteter og deltagelse af alle foreninger på havnen. Referat fra mødet vedlægges separat. 
Lene og Lennart er tovholdere. Der afholdes et nyt møde d. 6. maj kl. 17.00 i Sejlklubbens 
regi. Lene kontakter Bo for en koordinering ved Havnens dag. 
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6) Ungdomsafdelingen 

Der er stadig ikke kommet tilbud om hjælp til Bo. Kom nu ud af busken. 

Ungdomsafdelingen er medarrangør af et ungdomsstævne i september måned. 

Der er informationsmøde d. 29. april kl. 19.00 i klubhuset 

Jolle broer, Lars aftaler med Frank Kjær. 

7) Sejlerskolen 

Tilmeldinger til praktisk sejlads er begrænset. P.t. er der til 1 hold. Vi sætter en annonce i Nibe 
Avis vedr. praktisk sejlads. Introduktionsaften d. 5. maj. 

Klargøring af IB klares af Jens Bach og Jens Chr. 

VHF bliver udskiftet. 

Der er tvivl om de oppustelige redningsvestes levetid. Peter checker, hvor mange faste veste 
vi har. 

8) Standeren 

Standeren er klar og opsætningen ligger i trygge hænder på renoveringsholdet. 

9) Sejlrenden 

Niels laver et prøve eksemplar baseret på den måde han vil lave Sejlrenden på. Næste 
deadline er 15. august. Alle bedes komme med indlæg, også medlemmerne. 

Peter og Niels arbejder videre med en stærkere integration af Sejlrenden og hjemmesiden, 
herunder en mere læsevenlig form på hjemmesiden. 

10) Evt. 

Lene foreslog at vi på næste bestyrelsesmøde drøfter fordele og ulemper ved en evt. 
sammenlægning af Havneforeningen og Sejlklubben. 

Lene overtager næstformandsposten efter Lennart der ønsker at fortsætte som menigt 
medlem. 

Søgning af legater blev drøftet og tages op på næste møde. 

Næste møde: Onsdag d. 28. Maj kl.19.00 

Referent:  Michael Mogensen 

 


