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Referat fra bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklubs lokaler mandag den 24. november 2008 

KL 19:00 

 

Deltagere: Michael S-P, Peter Altenborg, Niels Jacobsen, Lars Rudkøbing, Michael Mogensen 
 
Fraværende: Lennart Olsson, Lene Åbom, Ole Friderich 
 

 
 
Dagsorden: 
 
 
1)   Godkendelse af sidste referat.  
Niels Færch ønsker ikke at overtage Havnekontoret og tilhørende faciliteter. Nu må Havnen og 
Sejlklubben arbejde på hver deres projekt. 
Rykkere for kontingent er udsendt. 
 
2)   Nyt fra HF  
HF har bedt Ole Asp om at være tovholder i undersøgelsen om en evt. fusion mellem HF og 
NS. 
Ole Friderich træder ind i arbejdet i stedet for Michael S-P. Målet er at fremlægge et oplæg til 
generalforsamlingen.  
 
 
3)   Økonomi,– status m.m. Lars 
Regnskabet er ajourført. Aalborg Kommune vil give tilskud til indkøb af 1 båd trailer. 
Udviklingen følger budget. 
 
4)   Aktiviteter fremover – Nytårssoire’, Regattaskydning, Boat Show Fredericia. 
Nytårssoire, det praktiske klarer Lars, Lene kommer med ordene. 
Regatta Skydning, Børge Nygård og Jørgen ”Sønderholm” fortsætter som altid. 
Boat Show: Der arrangeres tur og vi forventer en pris på ca. 100 kr. for bus og 
morgenmad/per person. Frokost og indgangsbillet er for egen regning og risiko. 
 
5)   Ungdomsafdelingen  
Den nye følgebåd er kommet.  
 
6)   Sejlerskolen 
I forbindelse med Havnens dag vil NS i samarbejde med Bo rette en kampagne mod potentielle 
ungdomssejlere i Aalborg kommune (Nibe). 
Teoretisk navigation er startet op med 9 deltagere. 
Kursus i ”Kend din Båd” i trim vil blive udbudt i foråret.    
 
7)   Sejlrenden – næste nr emner, udgivelse m.m.  
Følger planen. 
Næste nummer kommer ultimo fjanuar, deadline medio januar. Her er der indkaldelse til 
generalforsamling og datoer for isætning af både i sæsonen 2009. 
 
8)   Tanker og brainstorming om sammenlægning af NS og HF. Alle. Et udvalg skal 
sammensættes. 
Se bemærkninger under punkt 2. 
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9)   Evt. 
Vejrstation: Havnen menes at de vil sætte en op. Sejlklubben forholder sig afventende. 
Forsikringer: Lars gennemgår forsikringer og det ligger p.t. hos forsikringsselskabet. 
Lene indkøber trailerlås til ledsagebåden. 
Rengøring: Der laves en hovedrengøring en gang om året af frivillige, og det fremsættes på 
generalforsamlingen. 
Havnen har deres ”hjælp os dag” og sejlklubben kunne også bruge sådan en dag, hvor frivillige 
giver 6 timers arbejde og får en frokost for at renovere klubhuset. 
HAVNENS DAG: Lene vil have meget mere PR. Lene vil med i den fælles PR gruppe og Lene vil 
have yderligere en person med i arbejdet. 
 
Næste møde dato: Onsdag 14. jan 2009 
 
Referent 
Michael Mogensen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


