
Nibe Sejlklub 
 
Bestyrelsesmøde: 6. februar 2006 
 
Deltagere: Michael Steglich-Petersen, Lennart Olsson, Peter Altenborg, Villy Espensen, Gert Petersen, Michael 
Mogensen 
 
Fraværende: Ivan Andersen 
 
 
1: Sidste referat: Referatet blev godkendt. 
 
2: Sejlrenden. Villy modtager Sejlrenden fra Jes og sørger for pakning og frankering. Michael S-P og Villy aftaler 
nærmere.  
 
Børge fremførte tiltag til det kommende nummer, særligt fornyelse af annoncer blev vendt. Dead line er 8 April til det 
nummer der udkommer Maj måned. Man kan allerede nu overveje, hvilke indlæg man ønsker at bidrage med. 
 
3: Økonomi. Den afgående kasserer Jes Holm-Jacobsen fremlagde udkast til regnskab, men der manglede fortsat 
nogle småting, blandt andet tilskud fra vennerne, der ikke endnu er fastlagt. 
 
Villys kraftige styring af aktivitets udvalgets økonomi har medført en resultatforbedring på knap 25.000. FLOT. 
 
Bestyrelsen kunne i øvrigt konstatere, at Villys involvering i husets drift også har medført væsentlige besparelser på 
husets driftsomkostninger. 
 
Der foreslås en 100% afskrivning på alt inventar og 20% afskrivning på Ib og joller, og efter den ekstraordinære 
indtægt fra salg af inventar fra restauranten er der fortsat et pænt overskud, ja faktisk en resultatforbedring på knap 
60.000 kr. 
 
Regnskabsforslaget blev drøftet og det endelige regnskab skal yderligere suppleres med budget for 2006. 
 
Tilmeldinger til alle arrangementer skal koordineres, og en ansvarlig skal vælges til at håndtere dette. Sejlerskolens 
praktiske forløb håndteres af Ulla Borup, mail cub@privat.dk . 

 
De sidste ting omkring regnskab aftales mellem Jes og Peter incl. fremlæggelse på generalforsamlingen.  
 
4: Generalforsamling i øvrigt: 
 
Formandens beretning vil omfatte aktiviteter fra sidste ordinære generalforsamling og frem til denne 
generalforsamling. 
 
Formanden vil også fremlægge bud på, hvad klubben vil promovere, og specielt vil den manglende tilslutning til 
diverse arrangementer blive vendt. Medlemmers holdning og ønsker til klubbens aktiviteter vil blive rejst, så vi kan få 
en debat om klubbens aktivitets niveau og indhold. 
 
5:Hjemmesiden 
 
Peter mangler billeder fra nogle bestyrelsesmedlemmer. 
 
Peter fik frie hænder til at redigere hjemmesiden. 
 
Tilmeldinger til juniorsejlads parkeres hos formanden til efter generalforsamlingen. 
 
 
6: EVT: 
 
Vi melder Sejlklubben ind i SIFA. Lennart overtager al kontakt til SIFA incl. indmelding. 
 
Alle bestyrelsesmedlemmer behøver ikke nødvendigvis at få al kommunikation. 
 
Børge Nygård repræsenterer Nibe Sejlklub på Tursejlernes generalforsamling. 
 
Sejlklubben er vært ved en snitte til generalforsamlingen. 
 
Sejlklubben betaler for 2 stk. smørrebrød pr. kursist i forbindelse med afslutning af teoretisk og praktisk prøve.  
 
Gert sender en ny mailadresse gert@ksmaskinteknik.dk 
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