
NIBE SEJLKLUB 
 
 

BESTYRELSESMØDE 
 
Referat fra bestyrelsesmøde 
 
Onsdag d 27. maj 2009 KL 19:00 
 
Deltagere: Michael Steglich-Petersen, Lene Åbom, Peter Altenborg , Peer Hersleb, Lars 
Rudkjøbing, Michael Mogensen. 
 
Dagsorden: 
 
 
1)   Godkendelse af sidste referat.  
Referatet blev godkendt. 
 
2)   Økonomi – status m.m. 
Opkrævninger er udsendt og sponsorkartotek er på plads og opkrævninger fremsendt. Ifg 
Kassereren 
  
3)   Klubhus  
Reservationsoversigt blev debateret, men det mest funktionelle er at Lene har oversigten 
og koordinerings ansvaret. Renovations planer blev vendt, og der tages kontakt til Jens 
Anton Røjen for yderligere detaljer i det fremsendte overslag ( M S P) Der blev aftalt et 
byggemøde onsdag d. 23/9 hos Lene (?). 
 
4)  Aktiviteter fremover  
Havnens dag, Lene er tovholder  
Skt. Hans: Lars er tovholder 
Familietur: M S-P 
 
5)   ”Bestyrelsesmanual”  
Der er udarbejdet en skabelon for rutineopgaver i forbindelse med de forskellige opgaver 
og der var en debat om indholdet der blev godkendt. Alle i bestyrelsen skal forsøge at leve 
op til de deadlines der er for forskellige funktioner herunder også den økonomiske 
køreplan 
  
 
6)   Sejlerskolen og IB  
Ib er blevet klargjort og der starter 2 praktikhold. 
 
 
7)   Sejlrenden – næste nr emner, udsendelse m.m. MS-P/Niels 
Deadlines fremgår af Sejlrenden og bidragsydere søges. 
 



8)   Nyt fra HF – og Renden  Per 
Renden er klar og Nibe Jollehavn slår afmærkninger. 
Trådløst netværk til gæstesejlere er under etablering. 
 
9)   Ungdomsafdelingen status 
Bo kan udleje/udlåne joller til klubber der står i en mangel situation. Der arbejdes forsat på 
rekruttering af nye medlemmer  
. 
10)  Forsikring af følgebåd m.v.  
Lene og MS-P arbejder fortsat på at afdække vores forsikringsdækning hos Codan. 
 
11)   Evt  
Rotary Youth Exchange, Nibe havde fremsendt ansøgning om adgang til klubhuset 
søndag den 14.06 kl. 16.00 – 18.00 og torsdag den 18.06 kl 17.00 – 19.00. Denne 
ansøgning blev imødekommet. 
Lene giver besked til Rotary. 
 
Nøgler til klubhuset: Endnu engang blev dette emne taget op. Michael S. vil kontakte 
Ålborg kommune. De lånte sidste år 3 nøgler til deres vagter ved havnebadet. Har vi 
mulighed for at få disse nøgler retur indenfor en rimelig tidshorisont er det OK, eller tager 
Lene kontakt til det firma som tidligere har lavet vore systemnøgler og bestiller 3 stk. 
 
Lene har bedt medlemmerne i Nibe sejlklub om at melde tilbage med en mailadr. Indtil nu 
er der 39 tilbagemeldinger. 
 
Det planlagte brandkursus blev tirsdag den 26. Maj aflyst på grund af for få deltagere. 
Lene har givet besked til de der ansøgte om at deltage. Emnet, sikkerhed til søs tages op 
igen til efteråret på vort bestyrelsesmøde. 
 
 
Næste møde er fastlagt til onsdag d. 19/8 kl 19:00. 
  
Referent 
 
Michael Mogensen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


