
Bestyrelsesmøde i Nibe sejlklub onsdag d. 19 august 2009  

Deltagere: Michael S-P, Lene Åbom, Ole Friederich, Michael Mogensen 

 

1) Godkendelse af sidste referat:  

Referatet blev godkendt med den tilføjelse, at det er Lars, der har udlejnings oversigt og ikke Lene.  

Mødet den 29.09 vedr. renovering af klubhuset.: Mødet afholdes med Jens Anton Røgen sammen med 

Lene Å, MSP og Ole F fra bestyrelsen. 

Lars vil sørge for en ny vimpel til klubmasten. 

Lene har fået lavet ekstra nøgler til klubhuset 

2) Økonomi: 

Michael M. indhenter tilbud på ekstern bistand til regnskabsføringen. 

3)Klubhus: 

Der skal opsættes poletautomat til badet som svarer til havnens løsning. M S-P tager kontakt til 

havnefogeden for at få oplyst leverandør. 

Der har været indsigelser mod at klubhuset var lukket i forbindelse med festivalen, men bestyrelsen 

forbeholder sig ret til at lukke huset, hvis der er tale om misbrug, svineri og lign. Denne beslutning 

kommunikeres ud via hjemmesiden. 

Der etableres en service aftale på opvaskemaskinen. M. S-P tager kontakt. 

K. E. Larsen kontaktes vedr. specialopgave. 

4) Standerstrygning er rykket til 31.10.09 kl. 13.00 og afrigger festen starter kl. 19.00. Musik ved ”Ryd 

Bulen”. 

Bestyrelsen vil gerne have input fra medlemmerne til yderligere aktiviteter i vinterhalvåret. Forslag kan 

fremsendes til leneaabom@yahoo.com 

5) Bestyrelsesmanual: Bliver anvendt 

6) Sejlerskolen: Praktikhold med 8 kursister. 

7) Sejlrenden: Deadline 16.  aug, udgivelse i august. 

Både optagning, se opslag på havnen. M. S-P kontakter Thorkild 

8)Nyt fra HF: Internet er oppe at stå. 



Havne dybden er målt op, og der 2 pukler der ikke overholder den lovede dybde. Havneforeningen 

overvejer hvorledes de kan fjernes. 

Alle tanker om sammenlægning mellem de 2 foreninger er droppet, men et udvidet samarbejde med f.eks. 

fælles møder ville være ønskeligt. 

9) Der har været et kredsstævne under Dansk Sejlunion. Se Sejlrenden. 

10) Forsikringsbetingelser på ledsagebåden overvejes stadig. 

11) Evt.: Opdatering af hjemmesiden skal ske hyppigere 

Evaluering af Havnens Dag. Nibe Sejlklub har i 2 år deltaget i Havnens Dag. Det publikum, der kommer til 
dette arrangement, er ikke specielt interesseret i Nibe Sejlklub.  
Havnens Dag blev i år afviklet midt i Pinsen hvilket gjorde det svært at få sejlerne til at deltage.  
Næste år er arrangementet igen planlagt til lørdag i Pinsen.  
I forhold til den arbejdsindsats der ligger forud for Havnens Dag er udbyttet for ringe. 
Derfor har bestyrelsen valgt ikke at deltage i planlægning og afvikling af Havnens Dag 2010. 
 
 

Næste møde:  5. oktober kl. 19.00 

 

 


