
Nibe Sejlklub 

Bestyrelsesmøde 26.03.09 

Deltagere: Michael S-P, Lars Rudkøbing, Lene Åbom, Michael Mogensen, Peter Altenborg, Niels Jacobsen, 

Ole Christensen 

Referent: Michael Mogensen 

 

1. Godkendelse af sidste referat: Referatet godkendt 

 

2. Konstituering af bestyrelse: Formand Michael Steglich Petersen, Næstformand Lene Åbom, 

kasserer Lars Rudkøbing, sekretær Michael Mogensen, bestyrelsesmedlem Peer Herbsleb, 

bestyrelsesmedlem Peter Altenborg, bestyrelsesmedlem Ole Friederich, suppleant Ole Christensen, 

suppleant  Søren  Justesen. 

 

3. Økonomi:  Lars Rudkøbing gennemgik den økonomiske status, og opkrævninger udsendes efter de 

sidste efterposteringer.  Næstformanden hjælper kassereren med det praktiske arbejde. 

 

4. Klubhus: Klubhuset kan lejes hele året af sejlklubbens medlemmer, dog har Sejlklubbens egne 

aktiviteter fortrinsret. Problemstilling med aflåst klubhus skal løses i samarbejde med 

Havneforeningen.  Kassereren står stadig suverænt for udlejningen. M S-P kontakter Bo m.h.t. til 

Ungdomsafdelingens behov for klubhus. Lars følger op på, hvilke nøgler der er ude med blandt 

medlemmer og foretager en revision. 

 

5. Aktiviteter fremover: Standerhejsning: På plads, Tilriggerfest:  På plads, Havnens dag: Lene og Ole F. 

har teten, men har behov for hjælp d. 30 maj mellem 10.00 og 14.00. Den nye ledsagebåd køres 

over på arealet som blikfang. Familietur: 13-14. juni, M S-P kontakter Ivan. Skt. Hans: Lars arbejder 

stadig med at finde en båltaler.  

 

6. Bestyrelsesmanual: Lene retter udkastet til med de forslag som fremkom under mødet. 

 

7. Sejlerskolen: Teoretisk prøve lørdag 28. marts, der er 4 tilmeldt til praktisk sejlads der starter med 

introduktionsaften  4. Maj og det forventes at yderligere deltagere er på vej. IB skal have en ny 

luge, Peter undersøger, nye snaplåse skal monteres, Peter kigger på det og afklarer samtidig 

redningsveste og VHF sammen med Bo.  12. maj er der trimkursus med Michael Møller og 

efterfølgende tager Erik Møller på bredningen i deltagernes egen både og trimmer dem.  Pris 200 

kr. 

 

8. Sejlrenden: Annonce for praktisk sejlads sættes i Sejlrenden. Niels og M S-P koordinerer. 



 

9. Nyt fra Havneforeningen: Se havneforeningens referat 

 

10. Ungdomsafdelingen: Intet nyt 

 

11. Forsikring af følgebåd:   Lene tager kontakt til div. Selskaber for at få en samlet oversigt over vores 

forsikringer. 

 

12. Næste møde:   27. maj 

 

13. Evt. 


