
NIBE SEJLKLUB 
 

www.nibe-sejlklub.dk 

BESTYRELSESMØDE 
 
Mandag D. 17. september KL 19:00 
 
Deltagere: Michael S-P, Peter Altenborg, Kai Mogensen, Lars Rudkøbing, Lene Nørkjær, 
Michael Mogensen, Børge Nygaard  
 
Dagsorden: 
 
 
1)   Godkendelse af sidste referat. 
Referatet godkendt. 
 
2)   Kort orientering omkring Havnens status. MS-P 
Havnen har oplyst, at der har været et møde med Kim Nysom, hvor forskellige forhold blev 
drøftet. Resultatet blev, at Kim Nysom forlod sin stilling. Opgaverne bliver nu midlertidigt 
varetaget af Thorkild. 
 
Havnens faciliteter degenererer langsomt men sikkert, og planen om nytilbygning til 
Sejlklubben bør tages op, eller alternativt må Havnen starte på renovation af de eksisterende 
faciliteter for at sikre et rimeligt serviceniveau overfor brugerne. 
 
Se i øvrigt referat fra Havneforeningen på deres hjemmeside, www.nibe-havn.dk 
 
3)   Klubhuset – låsesystem, husvært, udlejning, nøgler, kommunen m.m. 
Lars står for udlejning. Dette ændres på hjemmesiden og i bladet. 
Lars har nøgle administration. 
Kommunen og klubben var glad for den gensidige aftale. 
 
4)   Økonomi – status. Lars 
Økonomien ser stadig stabil ud.  
 
5)   Aktiviteter fremover –  Standerstrygning og afriggerfest. 
Standerstrygning: Michael S-P tager kontakt til potentielle tovholdere.  
Aften, Lars og Kai klarer borddækning. Michael S-P tager kontakt til Ole Asp vedr. bestillinger, 
og kontakter Restaurant Bryggen vedr. menu. 
 
 
6)   Ungdomsafdelingen – Kai. Jollebroer. 
Der har været et vist frafald siden sommerferien. Feva jollerne er fuldt optaget, men nu er der 
atter få pladser på optimistjollerne. 
Lene indtræder i det praktiske i ungdomsafdelingen, Kai bød velkommen. 
Ungdomsafdelingen har ønsker: Sejl til optimistjoller, påhængsmotor til Limbo jollen og øget 
assistance fra forældre og meget gerne nye instruktører, da tilgangen fortsætter.  
 
 
7)  Standeren 
Standermasten renoveres næste år. 
 
8)  Sejlrenden – udgivelse m.m. 
Udgivelsesplan ligger fast. Vi skal have checket etiket udskrivnings programmet. 
Michael S-P tager fat på annoncørerne, når Lars melder klar. 
 
Nytårs Soriée og Regatta skydning skal med i næste blad.  
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Børge mangler indlæg, skriv om jeres oplevelse fra havn, fjord, bælt eller de åbne oceaner og 
send dem til Børge. Eller kom med kommentarer om dit eller dat. 
 
Deadline 10. November 
 
9)  Vedtægtsændringer 
Lars og Michael S-P arbejder videre med vedtægtsændringer og kommer med et oplæg, hvor 
alle aspekter belyses incl. Vennernes reaktion på de mulige ændringer. 
Forslaget udsendes i god tid, så alle kan være forberedt. Hvis det drejer sig om 
vedtægtsændringer foreslår referenten, at dette behandles på et selvstændigt møde og ikke på 
et bestyrelsesmøde sammen med alle andre punkter. 
Øvrige punkter skal belyses med noter inden bestyrelsesmøderne, så deltagerne kan sætte sig 
ind i stoffet. 
 
10) Sejlerskolen 
Der er sejlads 4 gange om ugen, men IB trænger helt klart til en seriøs overhaling. Peter 
Altenborg er igen tovholder. 
Lørdag d. 22 September er der praktisk prøve. 
Afviklingen af prøverne og sejlklubbens involvering tages op på næste møde. 
 
11) EVT. 
Der er indkommet et indlæg fra Niels Andersen vedr. forhold der vedrører Havneforeningen. 
Frihavnsordning og gratis internet, men dette er Sejlklubben uvedkommende, men indlægget 
videre sendes til Havneforeningen, og man bedes om kommentarer inden 10. Nov. 
Sejlklubben vil efter næste møde fremsende forslag til hvilke tiltag Havnen bør gøre for at gøre 
et anløb til Nibe attraktivt for gæstesejlere.  
 
Send jeres forslag frem til Michael S-P. 
 
Vindmåleren kan ikke laves. Søg sponsor til en ny. 
 
 
 
 
Referent 
Michael Mogensen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


