
NIBE SEJLKLUB 
 

BESTYRELSESMØDE 
 
 
 
 
Torsdag d. 26. november 2009 KL 19:00 

 
Deltagere: Michael S-P, Peter Altenborg, Lene Aabom, Peer Herbsleb, Lars Rudkjøbing, Michael 
Mogensen, Ole Friderich, Niels Jacobsen 
 

Dagsorden: 
 

Opfølgning på sidste referat 
Ole følger op kurset Red Liv. 
Sejlklubben afstår fra deltagelse i Havnens dag i 2010. 
 

Økonomi– status m.m. Kvartalsregnskab  
Årsregnskabet foreligger i januar måned. I slutningen af januar afholdes bestyrelsesmøde, hvor 
regnskabet godkendes af bestyrelse og fremsendes til revisorerne inden 1. februar jvf. vore 
vedtægter.  
Ole Asp laver årsafslutning.  
 Kvartals regnskab fremsendes snarest. 
 

Klubhus: Lene er ved at udarbejde manual til lejerne af klubhuset. Når udkastet til manualen er 
færdigt fremsendes det til bestyrelsesmedlemmerne. Efter bestyrelsens godkendelse af den endelig 
manualen, skal denne udleveres til fremtidige lejere af klubhuset. 
Listen omfatter bl.a. informationer om varme, ventilation, køkkenindretning samt indhold og øvrige 
praktiske informationer. 
    
Medlemmerne er blevet spurgt om ideer til renovering af klubhuset, men der har ingen skriftlig 
reaktion været. Så bestyrelsen tager det som opbakning af bestyrelsens ideer. Udvalget fortsætter 
deres arbejde derfra, og tager kontakt til entreprenør og fundraiser.      
     

Aktiviteter: 
 Nytårs soiré: 31.12.09 fra kl. 16.30-17.30 
 Regattaskydning: 06.02.10. MSP er tovholder og arbejder sammen med Lene Å og Ole F om 
afvikling af dagen. 
 Hvordan tager vi imod nye medlemmer. Tages op på næste møde.   
 Hvilke aktiviteter skal sejlklubben tilbyde. Der afholdes særskilt møde. Peter indkalder.   

 

Sejlerskolen og IB: 
  Den teoretiske navigation er aflyst p.g.a. for få deltagere. Kursisterne er blevet 
henvist til kurserne i Ålborg. 
  Der mangler ”bådsmænd” til vedligeholdelse af IB. Kontakt Peter. 
   



 Sejlrenden: 
   Næste deadline er ultimo januar 
 

Nyt fra HF: 
HF er i konstant kontakt med Kommunen. 
Havnen beder om at hunde holdes i snor, da der mellem bådene ligger mange efterladenskaber. 
Saml det dog op.  
Se Havneforeningens referat på www.nibe-havn.dk 
 

Ungdomsafdelingen status  
  Intet nyt 

 

Evt : 
SIFA vil annoncere i Sejlrenden. 
 
På valg til generalforsamlingen er: 
      Formandsposten: Michael S-P ønsker ikke genvalg. 

Bestyrelsesmedlemmer der er på valg er  
Sekretær Michael Mogensen: ønsker ikke genvalg 
Bestyrelsesmedlem og nuværende best. repr. i havneforeningen  Ole F. ønsker  at fortsætte. 

      Resten af bestyrelsen er ikke på valg i år 2010 
Der har gennem længere tid været problemer med at få medlemslister kørt ud. Peer H. vil efter 
bestyrelsesmødet forsøge at få lavet en fil indeholdende medlemslisten, som kan åbnes af 
bestyrelsesmedlemmerne. 
Ligeledes har det ikke været muligt at fremsende kvartalsregnskabet elektronisk til 
bestyrelsesmedlemmerne inden bestyrelsesmøderne. Også dette problem har Peer H. påtaget sig at 
løse. 
Allerede i skrivende stund, ser det ud til at problemerne er blevet løst af Peer H.   
Endnu engang omtales opdatering af hjemmesiden. 
 

Næste møde: 27. januar 2010 kl. 19.00 i Klubhuset. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


