
NIBE SEJLKLUB 
 

 

BESTYRELSESMØDE 
 
 
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklubs lokaler 

 

Onsdag D. 7. APRIL KL 19:30 

 

Deltagere: Michael Steglich-Petersen, Lennart Olsson (delvist), Kai Mogensen, Peter 

Altenborg, Michael K Mogensen, Ivan Andersen 

 

 

 

Dagsorden: 

 

 

Godkendelse af sidste referat. 

Ivan overtager Familietur arrangement. 

Forsikring af joller er på plads. 

Kegnæs jollen skal søsættes. 

Referatet godkendt. 

 

Familietur  

Ivan overtager og der er afgang kl. 08.30 med skippermøde inden. Tilmelding til Ivan på tlf. 

98669078. Ivan sætter opslag overalt på havnen. 

 

Skt Hans  

Arrangementet er under kontrol. Der serveres de sædvanlig kulinariske delikatesser og Elin 

Møller holder båltalen. Husk mikrofon og øvrigt elektronisk grej, Lennart er ansvarshavende. 

 

Økonomi – status  

Det går fint, vi få snart et regnskab 

 

Aktiviteter fremover 

Standerstrygning afholdes d. 28.10.2006 

Afriggerfest samme dag. 

Musik findes af tonedøve MKM. 

Villy skal aktiveres omkring komfurproblemet.      

 

 Nytårssoire’ vender vi tilbage til  

 

Ungdomsafdelingen – status (Kai) 

 

6 drenge + 2 store til 420 jollen sejler p.t. 

Laserjollerne er kasseret og skal bortskaffes. 

420 gul er OK, blå er defekt. 

Europa joller, 1 sejlklar, 2 defekte 

Optimist 4-5 er sejlklare, resten er reparationstrængende. 

Der indkøbes massive dæk til jollevogne. 



Der iværksættes søgning efter økonomiske midler i forskellige fonde. (Kai) 

 

Sejlrenden – indlæg og deadline 

Indlæg vedr.: Standerhejsning, Blå flag og havnebassin efterlyses. 

 

Oplæg fra Niels Færch vedr bygninger 

Der har været afholdt 2 møder med Niels Færch, hvor forholdene omkring de nuværende 

velfærds bygninger har været til debat. Niels Færch tilbyder at overtage det nuværende havne 

kontor og svømmehal mod at opføre en ny velfærdsbygning i tilknytning til sejlklubbens 

bygninger, med en endnu ikke aftalt færdiggørelses grad. Bestyrelsen er positiv over for dette 

forslag og afventer tegninger fra Niels Færch. Projektet er et fælles projekt mellem Havnen, 

den Selvejende Institution og Nibe Sejlklub.  

 

Øvrige punkter fra bestyrelsesmedlemmer 

 

Niels Færch har tilbudt at etablere en ”fjernevarme” løsning fra det kommende micro bryggeri 

til sejlklubben, så vi undgår el-opvarmning. Bestyrelsen er positiv, men evt. hindringer af 

beredskabsmæssig art skal undersøges. 

 

Evt. 

 

Referent  

Michael Mogensen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


