
Nibe Sejlklubs ordinære generalforsamling den 16. marts 2006 kl. 19.30 i Klubhuset. 

Dagsorden iflg. Vedtægter  
 
1. Valg af dirigent  

Erik Møller blev valgt, og han takkede og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. 
 
2. Bestyrelsens beretning 
Formanden aflagde følgende beretning: 
 Bestyrelsens beretning.     
 
Det passerede klubår må siges at have været noget turbulent. Da jeg modtog valget som formand ved den sidste 
ekstraordinære generalforsamling d.1.december var det ikke uden en del skepsis, da jeg nu en gang var medlem af 
den afgående bestyrelse. Mit motiv for at fortsætte var bl.a. udsigten til, at Nibe Sejlklub kunne risikere at blive 
skrinlagt for en periode samt med udsigten til besværet ved en genskabelse af klubben. Baggrunden for det passerede 
bestyrelsesskift vil jeg undlade at komme nærmere ind på i og med der er sagt og skrevet rigeligt herom og henvise 
nysgerrige til referaterne på klubbens hjemmeside. Dog vil jeg godt nævne, at det var et beskæmmende lavt 
fremmøde ved den ekstraordinære generalforsamling d 1. december, hvor en ny bestyrelse skulle vælges – ca 
halvdelen af de der var med til at nedstemme den forrige???? Dette kan undre. 
Men lad os nu se fremad og få klubben på det leje vi ønsker den skal være. Og det bestemmer medlemmerne. 
 
Den nuværende bestyrelses vision er en tættere dialog med Havneforeningen bl.a.  med et par fællesmøder årligt, 
ligesom klubben bør og skal være et naturligt samlingspunkt for hele familien. Dvs. også en klub for den yngre 
generation. Hvorledes dette sidste skal håndteres her og nu må vi så få afklaret.   
 
Den på sidste års generalforsamling valgte bestyrelse indså da, at klubbens økonomi havde en stor mango og alle sejl 
blev sat for at undgå en stor kontingentstigning. Af tiltag der blev foretaget kan nævnes en hvervekampagne for nye 
medlemmer og dette ud fra den betragtning, at der var et væsentligt antal bådejere, der ikke var medlemmer af NS. 
Dette tiltag gjorde at vi i dag er 129 medlemmer i voksenafdelingen  - en tilgang på 30, dog har 8 forladt klubben i det 
forgangne år. Det er så op til bestyrelsen samt alle øvrige medlemmer at få kreeret et interessant aktivitetsniveau, 
således at disse nye medlemmer ikke bliver skuffet og potentielle emner bliver interesseret. Og til de nye medlemmer 
vil jeg sige HJERTELIGT VELKOMMEN med håbet om, at I vil befinde jer godt i vort selskab. Jeg skal i den forbindelse 
opfordre til, at man gør en aktiv indsats for at medinddrage de nye medlemmer i vores klub. 
 
Aktivitetsudvalget med Willy Espensen, Lis Nielsen samt Bjarnette Steglich-Petersen fortsatte sit ihærdige arbejde dog 
med en opstramning af udgifterne, således at disse aktiviteter i det mindste skulle hvile i sig selv økonomisk. En stram 
økonomisk styring af aktiviteterne samt Willys fokus på klubhuset i dagligdagen har bidraget positivt i regnskabet. 
Godt gået og tak for jeres bidrag til klublivet. Dog har en del aktiviteter såsom Bøf & Bowl og vinsmagning måtte 
aflyses ligesom Regattaskydningen måtte udsættes sfa manglende tilmelding – dog blev Regattaskydningen afholdt d 
12. februar med en forrygende succes med 26 deltagere under Børge Nygård og Jørgen Christensens kyndige ledelse. 
Et stor tak for indsatsen. 
 
Det kommende aktivitetsudvalg skal nøje granske mulighederne og søge nye veje. Muligvis er for mange aktiviteter 
ikke i tidens ånd mere, hvorfor medlemmerne også skal komme med forslag og ideer til udvalget samt evt. selv løse 
en del af det praktiske heri. En aktivitet som jeg personligt gerne vil dvæle lidt ved er Herreturen som blev en 
forrygende succes med mange deltagende både. Takket være Carsten Borups promovering af turen bl.a. hans ide med 
opslag på broerne. Vejret var ligeledes flot ligesom der var mange gode oplevelser og stunder. Absolut en aktivitet der 
vil blive gentaget ”same procedure as last year.” Tak til Carsten for arrangementet. 
 
En aktivitet der bidrog væsentligt til klubkassen var auktionen i september. Niels Færchs donation af køkkeninventaret 

fra den tidligere restaurant Bryggen gjorde dette tiltag muligt. Tak Niels det var flot gjort. 
 
Sejlerskolen var og er en succes for NS. Selv om en del aktiviteter af forskellige årsager måtte aflyses, var det et 
omfattende aktivitetstilbud der blev lagt for dagen. Et sådant overflødighedshorn kan kun realiseres ved hjælp af 
ildsjæle blandt medlemmerne. 
 
I april 2005 bestod 8 kursister teori med Ole Asp og Michael Mogensen som lærekræfter ligesom 12 kursister bestod 
den praktiske del af duelighedsbeviset i september efter kyndig vejledning fra Jens Borre, Jes Holm-Jacobsen, Carsten 
Toudal og Erik Møller Tak for jeres indsats. Og til sejlerskolens kursister skal lyde et STORT TILLYKKE . 
 
 
Juniorafdelingen havde i 2005 11 medlemmer som ved hjælp fra Michael Møller og  Carsten Toudal  samt Ivan 
Andersen havde en fornøjelig sommer sfa instruktørernes store entusiasme. Beklageligvis har Michael Møller og 
Carsten Toudal meddelt, at de ikke formår at fortsætte dette arbejde fremover. Juniorafdelingen har pt. 7 medlemmer, 
hvilket ikke er særligt opmuntrende i betragtning af, at afdelingen lægger stort beslag på vores instruktører. Tak til jer 
alle. Michael og Carsten – I vil blive savnet. 
 



Bestyrelsen har søgt efter nye instruktører, hvilket endnu ikke er lykkedes, og vi står nu i den ulykkelige situation at 
skulle beslutte, om vi må lade juniorafdelingen stå på stand by indtil nye ildsjæle dukker op. Skulle en og anden sidde 
inde med forslag til problemets løsning, hører bestyrelsen gerne snarest fra vedkomne.   
 
Hvad angår ”IB” har vi fået Jens Bach Christensen på banen som bådformand. Tak for det Jens. 
 
Sejlklubbens hjemmeside www.nibe-sejlklub.dk blev løbende opdateret af Jes Jacobsen indtil Peter Altenborg tog over. 
Tak for jeres indsats. 
 
2005 var året da Sejlrenden skulle have ny redaktør idet Margit Borre besluttede at stoppe efter 4 års tro tjeneste. 
Tak for indsatsen Margit. Den nye redaktør blev den ”gamle” nemlig da Børge Nygård atter trådte til og tak for det. 
 
På valg er Formanden Michael Steglich-Petersen samt Ivan Andersen og Villy Espensen. Ivan og Willy ønsker ikke 
genvalg. 
 
Jeg vil slutte beretningen med at takke alle medlemmer af Nibe Sejlklub for det år der er gået. En særlig tak til 
bestyrelsen såvel den gamle som nye, instruktørerne i vor sejlerskole, medlemmer af aktivitetsudvalget, Erik 
Christensen for renholdelse af klubhuset for jeres indsats for klubben og ikke mindst klublivet.     
 
 
Pbv. Michael Steglich-Petersen, Formand  
 
 
 
3. Forelæggelse af regnskab år 2005 
Den afgående kasserer fremlagde regnskabet for 2005. Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 
 
4. Forelæggelse af budget samt kontingentfastsættelse for år 2006  
Den nye kasserer foreslog på bestyrelsens vegne et uændret kontingent.  
Budgettet blev fremlagt som et 0 budget. 
Carsten Borup forslog en kontingentforhøjelse på 200 kr., men bestyrelsen har valgt at afstemme kontingentet efter 
det forventede aktivitetsniveau. 
Man har budgetteret konservativt med medlemskontingenter, men kan kun blive positivt overrasket. 
Tilskud fra kommunen efter kommunesammenslutningen blev vendt og kan kun overraske positivt. 

 
5. Indkomne forslag 
Endnu engang ingen  
 
6. Valg af formand Michael Steglich-Petersen modtager genvalg 
Valgt  
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg:  
Ivan Andersen modtager helst ikke genvalg 
Valgt  
Villy Espensen modtager ikke genvalg  
Nyvalgt Kai Mogensen, til lykke 
 
8. Valg af 2 suppleanter 
Claus Søe valgt 
Kristian Pedersen valgt 
  
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, på valg:  
Børge Nygaard modtager genvalg, genvalgt 
Jens Anthon Røjen modtager genvalg, genvalgt 
Valg af revisorsuppleant 
Ole Asp blev valgt som revisorsuppleant, til lykke. 
  
10. Valg til aktivitetsudvalg 
Udvalgets funktion skal ændres fra serviceorgan for alle medlemmer til et organ med et par tovholdere, der involverer 
og aktiverer medlemmerne i gennemførelsen af aktiviteterne. 
Tovholderne slår aktiviteterne op på opslagstavle og hjemmeside, så medlemmer kan tilslutte sig. 
Formand for aktivitetsudvalget blev Gert Petersen der samarbejder med Lennart Olsson, og aktiverer øvrige 
medlemmer. 
 
11. Valg til ungdomsudvalg  
Michael S-P fik visse emner, som han tager en dialog med. (Kai og Marius). 
 
12. Eventuelt 

http://www.nibe-sejlklub.dk/


Sildemarked: Michael S-P bad om eventuel tilslutning til Sejlklubbens deltagelse i Sildemarkedet, og der var almen 
tilslutning. Ole Asp og Flemming Hilfling ville gerne påtage sig jobbet, hvis det bliver aktuelt. 
 
Lis forslog, at Vennerne evt. kunne agere som en støtteforening for Sejlklubben, som et led i debatten om 
aktivitetsudvalgets opgaver. Ideen blev taget til efterretning. Dette vil blive debatteret mellem bestyrelserne. 
Carsten Borup foreslog informationsstander på hver bro. 
  
På bestyrelsens vegne  
Michael Steglich-Petersen  
Formand  

 


