
NIBE SEJLKLUB 
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 27 jan 2010 

Deltagere: Michael S-P, Peter Altenborg, Lars Rudkjøbing, Michael Mogensen, Lene Aabom, Ole 

Asp (regnskab), Ole Friederich, Peer Herbsleb, Niels Jacobsen 

 

Dagsorden: 
 

 

Opfølgning af aktion punkter fra sidste møde.  
Ole Fri har fulgt op på kurset ”Red liv” med Beredskabsstyrelsen. Det forsøges arrangeret i 

weekenden 10-11 april 2010 som første prioritet ellers 20-21 marts. Max deltager antal er 14 

deltagere. Yderligere beskrivelse og tilmelding fremgår af næste udgave af ”Sejlrenden”. 

Der er lavet en vejledning ved udlejning af klubhuset. Lene og Niels snakker om en folder. 

Optagelse af nye medlemmer. Lene og Peer laver et oplæg. 

 

Økonomi– status m.m. Ole Asp/ Lars. 
Lars og Ole Asp gennemgik regnskabet for 2009. Der var bred tilfredshed med regnskabet, og der 

var enighed om at få lavet en opdateret kontoplan, så bestyrelsen får et bedre overblik. Der 

udarbejdes budget og ny kontoplan af Lars og Ole Asp der sendes til bestyrelsen senest d. 18 feb. 

   

Klubhus – herunder Marineforeningens byggeplaner. Renoveringsplaner.  
Der er kun et byggefelt tilbage med 3 moduler og hvis Marineforening får lov til at bygge er 

muligheden for Sejlklubbens udvidelse bremset. Beslutningen ligger i SI og sejlklubben vil tage en 

dialog med Marineforeningen. Lene, Ole og Peer inviterer til et møde for at høre om deres planer. 

  

Aktiviteter fremover – Regattaskydning og GF, Caribienforedrag, 

Standerhejsning/Tilriggerfest  
Arbejdsopgaver blev aftalt på sidste møde. 

Lars sørger for frikadeller og rugbrød inden foredraget d.12 feb kl. 19.00 

 

Bestyrelsens sammensætning fremover. 
Der arbejdes på at finde kandidater. 

Michael S-P ønsker ikke genvalg til formand. 

Michael M. ønsker ikke genvalg. 

  

Sejlerskolen og IB 
Lise Damsgaard har meldt sig som bådskvinde.  
 

Sejlrenden – næste nr. emner, udsendelse m.m.  
Udkommer ultimo januar 

 

Nyt fra HF – og Renden 
Der arbejdes fra Aalborg kommune på at finde et alternativt klapningsområde tættere på Nibe. 

Jollehavnen står for udsætning af afmærkning af renden. Bobleanlægget skal efterses, og der er 

fundet en model for Kniben og Ramslaget.    



 

Ungdomsafdelingen status  
Ikke noget nyt 

 

Forslag om Vedtægtsændring  
Bestyrelsen besluttede at fra 01.07.10 vil der blive opkrævet pro rata kontingent for nye 

medlemmer. 

 

Evt:  
Aalborg Kommune har bedt om børneattest og den er fremsendt. 

Næste møde: Torsdag d. 11 marts 2010 17.30 

 

  

 

Referent: Michael Mogensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


