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Referat fra bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub d. 28.05.08 

Deltagere: Michael Steglich, Ole Friederich, Peter Altenborg, Lars Rudkjøbing, Lene Nørbye, 
Michael Mogensen. 

 

1: Sidste mødereferat 

Ombygningsplaner blev vendt, alle venter på udspil fra Niels Færch og det 
samlede udvalg. 

 M-SP kontakter SI 

EVT sammenlægning af Havneforening og Sejlklubben drøftes på næste 
bestyrelsesmøde. 

 Referatet blev godkendt. 

2: Nyt fra Havneforeningen 

 M. SP kontakter AS og evt. Hals for at undersøge hvordan de driftes. 

 Der kommer kuverter op til betaling af brug af slæbestedet. 

 Vedr. Havnefoged, se den store opslagstavle ved Havnekontoret. 

Havnepladser skal betales, hvis de ikke kan sælges kan man kun komme ud af 
den årlige forpligtigelse ved at donere pladsen til havnen, frit! 

Oprydning på vinterplads, alt skal mærkes ellers bliver tingene fjernet. 

3: Økonomi 

 Tilrigger festen løb fint og gav et lille overskud. 

 Girokort er sendt ud. 

 Der indkøbes ny emhætte til klubhuset. 

 Der indkøbes nye bænke/borde til udendørs brug. 

4: Aktiviteter 

 Familietur, Ivan har udspillet. 

Sankt Hans, Peter Møller Madsen holder båltalen. Lars er tovholder. Opsætning  
og nedtagning af telt koordineres af Lars. 
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Thorkild adviseres, og der smækkes en grab ind for at jeg evt. dyr jages ud. 

5: Havnens dag: 

Bo og Lene har lavet en fin lille brochure om ungdomsafdelingen, der evalueres 
på næste bestyrelsesmøde. Der var fin interesse for sejlklubben. 

 Men sejlklubben skal nok være tættere på udskænknings areal. 

 Alt i alt et godt arrangement. 

6: Ungdomsafdelingen: 

 Trine, en af forældrene bistår Bo. Flydebroerne styres p.t. af Ivan og Frank.   

 Afskrevne joller, det er sejlklubben der sørger for bortfjernelse. 

M-Sp møder d. 19. juni kl. 16.00 med trailer for at bortkøre afskrevne joller inden 
opsætning af telt til Sankt Hans. 

M-Sp kontakter Rønbjerg Motor Service vedr. ledsagebådens motor. 

Lene orienterede om tilskuds muligheder i Aalborg kommune. Se kopi af 
vejledninger. 

På næste møde laves prioriterings listeover ønskede anskaffelser, og hvor der skal 
søges. 

7: Sejlerskolen: 

 IB er ude og sejle. Der er 6 tilmeldte, 2 hold. 

8: Sejlrenden: 

 Næste deadline 15. Aug 2008. 

 Input skal komme fra bestyrelsen. 

Fotos sendes både til Peter  (hjemmeside) og Niels (Sejlrenden),evt. en CD til 
begge. 

9:Evt  

 En båd fra et fallitbo er nu fastlåst p.g.a. manglende betaling af havneafgift.   


