
Referat fra bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklubs lokaler 
 
Mandag D. 07. juni KL 19:00 
 
Deltagere: 
Michael Steglich-Petersen, Lars Rudkjøbing, Peter Altenborg, Kai Mogensen, Lene Nørkjær, Michael Mogensen, Børge 
Nygård, Kim Nysom 
 
Dagsorden: 
 
1)   Godkendelse af sidste referat. 
Referatet blev godkendt. 
Peter Altenborg ønskede at deltagere blev skrevet på referater. 
 
2)   IB – hvorledes håndterer vi denne fremover 
Peter og Lene har klargjort båden, men det er ikke nok. Der skal flere hænder til næste forår. Punktet skal tages op igen, når 
vi kender Jens Bachs holdning, så vil Jens Chr. gerne deltage i klargøring. Og Lene vil gerne bidrage igen. Punktet 
genoptages i januar. 
Ib lækker olie, Peter kontakter Jan.  
 
3)   Klubhuset – låsesystem, husvært, udlejning, nøgler, kommunen m.m. 
A: Når kodesystemet er etableret overtager Kim ansvaret og oplyser gæstesejlere og øvrige brugere om den aktuelle kode. 
B: John og Jonna vil gerne holde opsyn med huset. Lars sørger for nøgler til dem. Michael M. tager en snak om deres 
arbejdsopgaver. 
C: Michael S-P har fortsat udlejning. Husk alle opdaterings steder. Kun sejlklubbens medlemmer kan leje klubhuset, mens 
Vennerne er udelukket fra at leje huset, og lejeren skal være til stede. Udlejningen er udelukkende en service overfor 
medlemmer af Nibe Sejlklub, da alle indtægter modregnes i det kommunale tilskud. 
D: Lars har overtaget ansvaret for nøglesystemet for klubhuset. 
E: Kommunen overtager brugsretten til den bagerste del af klubhuset til deres livreddere i sommerperioden. 
 
4)   Økonomi – status  
Lars har fået en ny PC, og der installeres regnskabssystemet på, hvorefter alle transaktioner kan gennemføres via E-Bank. I 
øvrigt er økonomien sund også efter at de to nye joller er betalt. 
 
5)   Aktiviteter fremover –  Familietur, Skt. Hans, Sildemarked. 
A: Ivan har ansvaret. 
B: Bestyrelsen skal kontakte div. personer for hjælp til Sankt Hans. Kim vil gerne hjælpe, hvis der er tid, men det er 
Sejlklubben der forrest, og stiller folk til rådighed. Jørgen Sønderholm, Peter Bolt og andre vil gerne hjælpe. Øl 
udskænkning finder sted ved Bryggeriet, og telt opstilling aftales med Niels Færch. Lars sørger for annonce i Nibe Avis. 
Lennart sørger for højtalere. 
C: Sildemarked. Sejlklubben står for en af udskænkningssteder. Ole Asp er tovholder men har brug for assistance. Der er 
møde d. 11 jun. i Sildemarkeds komiteen, og herefter kan der udarbejdes en vagtplan. Børge Nygård, Lars RudKjøbing og 
Michael Mogensen melder sig udover de navne som Ole allerede har.    
 
 
6)   Ungdomsafdelingen – Nye joller – kommer snart. Jollebroer. 
A: Med de seneste tilmeldinger er der nu ventelister. 12 sejlere, og der er behov for de nye joller. Udtjent materiel 
sælges/bortskaffes. Børge checker om forsikringerne dækker den aktuelle aktivitet. 12 optimist, 1 420, 1 Europa og 2 Feva 
XL joller. 
B: De joller kommer i uge 25, håber vi. 
C: Flåderne er søsat efter renovering. Der skal slås nye pæle, og der skal aftales tid og pris med ramslaget. Kai og Kim 
aftaler nærmere, så det sker inden for de næste max. 14 dage. Kegnes jollen vil blive placeret ved de nye jolle broer for 
fremtiden. 
 



7)  Standeren 
Masten skal lægges ned og lakeres. Der aftales med vognmand, hvornår dette kan finde sted. 
 
8)  Sejlrenden – udgivelse, nekrolog m.m. 
Dead line fra 1-10 august. 
Børge gennemgik forventet indhold, men igen, igen beder redaktøren om indlæg. 
Hvem vil, og vil i være aktive med inddlæg???? 
  
9) Evt. 
Efter de indvundne erfaringer har bestyrelsen besluttet, at standerstrygnings festen er med medbragt mad og 
standerhejsnings festen bliver med mad ude fra. Så er alle interesser vel til gode set. 
 
Sejlklubben evaluerer sejlrendens uddybning med Havneforeningen og deltager derefter gerne i møder med Aalborg 
Kommune om en mere permanent løsning vedr. sejlrenden. 
 
Nibe Sejlklub indkøber 4 nye sæt bænke til klubhuset. Børge sørger for messing skilt for at hædre Vennerne for deres 
tilskud til klubben. 
 
Bestyrelsen diskuterede Fam. Borups forslag til at medlemmer af Vennerne kunne opnå stemmeret til bestyrelsen. Der 
arbejdes videre med at lave et familiekontingent. Det tages op på næste bestyrelsesmøde med henblik på vedtægtsændringer 
til næste generalforsamling. 
 
Bestyrelsen vil bede den kommende generalforsamling om bemyndigelse at foretage ændringer af foreningens vedtægter, 
som måtte blive krævet af lovgivning i de tilfælde, hvor det er entydigt, hvad ændringen præcist skal bestå i. 
 
Masteskuret er nu færdigt, og for fremtiden accepteres det ikke længere, at master overvintrer på græsplænen, samt for gang 
nr. 100 skal alle master afrigges inden de lægges i masteskur. Altså ingen sallingshorn, TV antenner etc. på master i skuret. 
 
Næste møde: Mandag d. 17. september kl.. 19.00 
 
 
Referat 
 
Michael Mogensen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ua†P?a.? 
Normal 



Normal 
Overskrift 1 
Overskrift 1 
Standardskrifttype i afsnit 
Standardskrifttype i afsnit 
Tabel - Normal 
Tabel - Normal 
Ingen oversigt 
Ingen oversigt 
Markeringsbobletekst 
Markeringsbobletekst 
[Content_Types].xml¬‘ËjÃ0 
_rels/.rels„ ÏjÃ0 
theme/theme/themeManager.xml 
theme/theme/theme1.xmlìYMo 
F{oc'v 
HS¢Ø-êq¼;Þ fvg53N 
3³»Þ‰×$i#ZA}H¼ 
Jo#gÝcÀ?QR/øL 
]ß|2ºŒ 8X62E8*„Ö 
u‚Koì’/ç–´,$}ASÕö>L1 
3^q5'#q>Ša„i™b3 %N°–RÁ¿§" 
}sŠY 
;~@H…uw(uü 
K}Á% 
Q/ RVÑ|$ 
RÐw0t¬ 
(F{\UÁw¹[! 
g.hE38 
"Aa?R‘ d 
rO8[kv 
x 
theme/theme/_rels/themeManager.xml.rels„ M 
Â0 
g‘K(M&$R(.1˜r 
[Content_Types].xmlPK 
_rels/.relsPK 
theme/theme/themeManager.xmlPK 
theme/theme/theme1.xmlPK 
theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 
 
<a:clrMap xmlns:a="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/main" bg1="lt1" tx1="dk1" bg2="lt2" tx2="dk2" 
accent1="accent1" accent2="accent2" accent3="accent3" accent4="accent4" accent5="accent5" accent6="accent6" 
hlink="hlink" folHlink="folHlink"/> 
q/`Tf#^uÿ 
Unknownÿ！ 
Times New Roman 
Times New Roman 
Symbol 
Symbol 
Verdana 
Verdana 



Tahoma 
Tahoma 
Cambria Math 
Cambria Math 
Steglich-Petersen, Michael 
Steglich-Petersen, Michael 
Steglich-Petersen, Michael 
Normal.dotm 
Microsoft Office Word 
Orion Pharma 
_AdHocReviewCycleID 
_EmailSubject 
_AuthorEmail 
_AuthorEmailDisplayName 
_ReviewingToolsShownOnce 
Vedr m 
de d.7/6 kl 19:00 - agenda 
michael.steglich@orionpharma.com 
Steglich-Petersen, Michael 
Root Entry 
1Table 
1Table 
WordDocument 
WordDocument 
SummaryInformation 
SummaryInformation 
DocumentSummaryInformation 
DocumentSummaryInformation 
CompObj 
CompObj 
Microsoft Office Word 97-2003-dokumenter 
MSWordDoc 
Word.Document.8 


