
Nibe Sejlklub 

Referat fra generalforsamling torsdag d. 13 marts 2008-03-13 

 

Formanden bad forsamlingen om at mindes Villy Espensen med et minuts stilhed. 

1: Valg af dirigent:  

Erik Møller blev valgt og dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt og dermed beslutnings dygtig. 

2: Formandens beretning: 

Bestyrelsens beretning. 

Bestyrelsen har i det forgangne år afholdt 6 møder, ligesom sejlklubben har været 
repræsenteret med to medlemmer i Havneforeningens bestyrelse. Disse ”dobbeltmandater” er 
efter Bestyrelsens overbevisning meget værdifulde i og med det således er muligt for begge 
foreninger at være orienteret om hvilke tiltag og evt. forhindringer/udfordringer, der måtte 
være omkring havnen og dennes dagligdag og fremtid.  

Der ud over har der været en nogen mødeaktivitet omkring planerne med at flytte 
havnekontoret fra den eksisterende plads og etablere dette med servicefaciliteter ved siden af 
eller i tilknytning til Sejlklubbens bygning. Grundet nogle misforståelser omkring hvem, hvad 
og hvor gik der i efteråret ”tomgang” i processen. Dette er der siden rådet bod på og et 
selvbestaldiget udvalg forsøger at løfte opgaven. De foreløbige tanker vil blive præsenteret 
senere. 

Bestyrelsens blev på sidste Generalforsamling pålagt at ”undersøge mulighederne for dels at 
der nedsættes et fælles udvalg bestående af x antal medlemmer fra Nibe Sejlklub og 
Nibe Lystbådehavn/Havneforeningen, med henblik på at slå de to foreninger sammen og dels 
at Bestyrelsen inden næste ordinære generalforsamling finde en løsning, så der kan tegnes et 
familiemedlemskab, bådmedlemskab eller en anden konstellation, med det overordnede mål, 
at få flere kvinder gjort aktive i udvalgs -og bestyrelsesarbejde, uden der skal laves en masse 
ændringer i forbindelse med valg. 

Ifølge gældende vedtægter skal både mand og kvinde betale fuldt kontingent for at begge 
har stemmeret eller være valgbar på generalforsamlingen.” 

Hvad angår det fælles udvalg er dette nedsat og fra NS side er vi positive. Vi skal blot være 
opmærksomme på, at dette vil udløse kontingentopkrævning til DS for de medlemmer der ikke 
er medlemmer af NS – pt. 65,-kr pr år. Der er stadig mange sten der skal vendes og der 
arbejdes stadig på sagen. Men Bestyrelsen alene kan ikke løfte opgaven bl.a. det juridiske 
aspekt heri bør undersøges professionelt. 

Bestyrelsen har fremlagt et forslag til vedtægtsændringer, således at ønsket om et 
husstandsmedlemskab kan i mødekommes. At vi har valgt at begrænse det til 
ægtefælle/samboende skyldes at eks båd medlemsskab kan give nogle ekstreme 
konstellationer/komplikationer, hvilket vi mener at have imødeset.    



Aktivitetsudvalget blev sidste år sat på stand by som sådan, idet Bestyrelsen indså, at den 
indtil da værende konstruktion ikke længere var holdbar. I stedet for at de samme navngivne 
personer i aktivitetsudvalget altid stod for samtlige arrangementer, tog bestyrelsen selv 
ansvaret og i tæt samarbejde med specielt Vennerne og nogle af NS medlemmer lykkedes det 
at afvikle de sædvanlige arrangementer. Derfor har Bestyrelsen taget konsekvensen heraf og 
lagt op til at valg til aktivitetsudvalg og Ungdomsudvalg for den sags skyld fjernes fra 
vedtægterne. Vi dog alle har et ansvar for, at aktiviteterne afvikles. Så meld ud, hvad I kan og 
vil bidrage med. 

Vi er i dag 126 medlemmer i voksenafdelingen en nedgang på 8 medlemmer i forhold til sidste 
år - det er vanskeligt præcis at sætte tal på tilgang og afgang af medlemmer, idet en del blot 
er medlemmer for en enkelt sæson for at følge Sejlerskolen. Og til de nye medlemmer vil jeg 
sige HJERTELIGT VELKOMMEN med håbet om, at I vil befinde jer godt i vort selskab. Jeg skal 
også i år opfordre til, at man gør en aktiv indsats for at medinddrage de nye medlemmer i 
vores klub. Det er så op til os alle at få kreeret et interessant aktivitetsniveau, således at disse 
nye medlemmer ikke bliver skuffet samt at potentielle emner bliver interesseret.  

12 kursister bestod den praktiske del af duelighedsbeviset i september efter kyndig vejledning 
fra Peter Altenborg, Carsten Borup, Gert Pedersen og Erik Møller. Tak for jeres indsats. Og til 
sejlerskolens kursister skal lyde et STORT TILLYKKE. 

Sejlerskolen har dog mærket en dalende tilgang af elever. Dette medførte bl.a. at der i den 
forgangne vinter ikke har været noget teorihold, hvilket giver en ligeledes lav deltagelse til 
praktisk sejlads. Om dette skyldes at alle potentielle sejlere nu er på havet er svært at 
vurdere. Men Bestyrelsen er opmærksom på situationen der i værste fald kan afføde at vi må 
sælge IB og dermed nedlægge sejlerskolen – men lad os se hvad fremtiden bringer.  

For at give ungdomsafdelingen mulighed for at udvikle sig fik vi i forsommeren de to nye Feva 
XL joller. Såvel Spar Nord Fonden som rederiet Torm har været bidragsydere til projektet – tak 
til begge. Bo og Kai har udført et stort arbejde med de unge, der pt tæller 13 medlemmer, 
bl.a. deltaget i Tour de Mariager som beskrevet i Sejlrenden i efteråret. Det lader til at have 
været en fornøjelig tur. Lad os håbe på at engagementet fortsætter og Bestyrelsen vil gøre 
hvad den kan for at bakke op om Ungdomsafdelingen. Ligeledes er der et ønske fra Bo om en 
eller flere i klubben vil stå bi i arbejdet. 

Familieturen til Livø blev i år overordnet set aflyst, da vejrguderne ikke var med os. To både 
tog dog ikke dette for gode varer og drog af sted – godt I fra Shania og Escape fik gennemført 
turen. Jeg mener at Ivan atter er klar til juni med en ny familietur så evt ønsker skal stiles til 
ham.  

Igen i år var Herreturen en forrygende succes med mange deltagende både vejret til trods. 
Men historier fra tidligere ture og Carsten Borups promovering af turen fik en rekord stort antal 
både med. Men som i 2006 måtte den ultimative kapsejlads til Nibe  aflyses og denne gang 
grundet manglende fodslaw. Så alt andet lige må resultatet fra 2005 stadig være 
gældende.......... Tak til Carsten for arrangementet. ”same procedure as last year.”  - dog må 
du arbejde lidt på at Harmonien bliver genåbnet. 

Udover de traditionelle Skt. Hans aften og Nytårssoire’ blev Regattaskydningen afviklet d 9. 
februar med en forrygende succes under Børge Nygård og Jørgen Christensens kyndige 
ledelse. En stort tak for indsatsen. Ligeledes deltog Nibe Sejlklub i Sildemarkedet med en ølbar 



med Ole Asp som tovholder – det var faktisk meget hyggeligt, men beklageligvis har vi intet 
hørt fra Sildemarkedet, endsige set om hvorvidt der var et overskud, således at indsatsen 
belønnes. Derfor agter vi ikke at deltage i det kommende arrangement.  

Sejlklubbens hjemmeside www.nibe-sejlklub.dk blev løbende opdateret af Peter Altenborg med 
stor hjælp fra Jes Holm Jacobsen, der også har været behjælpelig med trykning af Sejlrenden. 
Tak for jeres indsats. 

Sejlrenden har haft Børge Nygård som redaktør ligesom Børge har deltaget i samtlige 
bestyrelsesmøder som ”støttepædagog” Tak for din indsats Børge – ildsjæle som dig må vist 
siges at være en mangelvare i dag. Men alting får beklageligvis en ende, idet Børge har 
meddelt at hans tid som sejler er ved at rinde ud og således ikke ønsker at fortsætte som 
redaktør. Derfor skal vi i aften have fundet en person, der har de nødvendige evner og 
muligheder til at overtage redaktørrollen. Børge vil naturligvis stå bi i overgangsperioden 
således at den nye redaktør ikke kommer til at stå alene fra starten.  

Der er valg til Formandsposten samt to bestyrelsesposter. Beklageligvis ønsker Kai Mogensen 
ikke genvalg, men Kai der er fuld forståelse for din beslutning. På klubbens vegne vil jeg 
takker dig for din store indsats for specielt ungdomsafdelingen ligeledes har det været en 
fornøjelse at lære dig at kende via bestyrelsesarbejdet. Michael Mogensen er ligeledes på valg 
og modtager genvalg. Kristian Pedersen har ønsket at forlade bestyrelsesposten sfa stort 
arbejdspres. Lene Nørkjær overtager Kristians plads. 

At jeg alligevel stiller op til Formandsposten skyldes dels at der ligger et par tunge opgaver 
forude men i særdeleshed fordi man via bestyrelsesposter har muligheden for at have 
indflydelse, men arbejdet giver så sandelig også muligheden for at lære nye personer at kende 
– dette er ikke uvæsentligt og kan anbefales. Men er der nogen der ønsker Formandsposten 
viger jeg gerne.  

At vi så stadig møder holdninger som ”nogen må gøre noget” eller ”du skal lige sørge for” og 
dette heldigvis sjældnere og sjældnere, kan være lidt tungt. Jeg vil atter opfordre til, at 
attituden ændres til ”skal/kan jeg ikke gøre”.   

Jeg vil slutte beretningen med at takke alle medlemmer af Nibe Sejlklub for det år der er gået. 
En særlig tak til bestyrelsen, instruktørerne i vor sejlerskole, og de medlemmer og ikke 
medlemmer, der har bidraget til afholdelse af aktiviteterne m.m. Ingen nævnt så ingen er 
glemt. Tak for jeres indsats for klubben og ikke mindst klublivet.     

 

pbv 

Michael Steglich-Petersen 

Formand 

 

 

  



   

 

3: Forelæggelse af regnskab år 2007: 

Godkendt. 

Der var en vis debat omkring Sejlerskolen og evt. aktiviteter for at for ny tilgang. 

4: Forelæggelse af budget samt kontingentfastsættelse for 2008: 

Carsten Borup foreslog, at juniorsejlere kan få den praktiske dueligheds prøve i Ib. 

Budgettet blev godkendt og det betyder at kontingentet stiger til 600 kr.  

5: Behandling af eventuelt indkomne forslag: 

Vedtægtsændringer: 

Dirigenten fastslog, at mødedeltagelsen var for lav, så ændringer skal gennem en 
ekstraordinær generalforsamling. 

Hver paragraf blev taget op til selvstændig afstemning. 

§4: Optagelse af medlemmer: Vedtaget med alle stemmer 

§7: Ordinær generalforsamling: Vedtaget, men Indkaldelse til ordinær eller ekstra ordinær 
generalforsamling sker ved opslag i klubhus, annoncering i medlemsbladet Sejlrenden eller på 
klubbens hjemmeside. 

§8: Dagsorden: Vedtaget, bestyrelsen udpeger ungdomsudvalg og aktivitetsudvalg 

§15: Vedtægtsændringer: Bestyrelsen bemyndiges til at ændre på vedtægterne hvis det er 
lovmæssigt påkrævet, men ændringen skal efterfølgende godkendes på en generalforsamling 
med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer. 

Der blev stillet forslag om at forslaget trækkes: 8 stemte for, 22 imod, forslaget indstilles til 
vedtagelse. 

§16: Vedtaget med 30 stemmer. 

Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, der vil blive offentlig snarest. 

6: Valg af formand:  

Michael Steglich-Petersen blev genvalgt. 

7: Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Michael Mogensen blev genvalgt og Ole Friderich blev nyvalgt 

8: Valg af suppleanter 

 Søren Justesen og Kristian Pedersen blev valgt som suppleanter 



9: Valg af revisorer:  

Børge Nygård og Jens Anton Røjen blev valgt og Ole Asp blev valgt som suppleant. 

10+11: Valg til ungdomsudvalg og aktivitetsudvalg:  

Jørgen træder ind i aktivitetsudvalget men generalforsamlingen kunne konstatere at ingen 

ønskede at træde ind i ungdomsarbejdet, KA’ det nu passe!!!!! 

Kontakt bestyrelsen eller vores ungdomstræner Bo, hvis du vil give en hånd med. 

12: Redaktør til Sejlrenden 

Niels Jakobsen overtager redaktør jobbet, til lykke. 

13: Eventuelt 

Ole Asp orienterede om klapningsproblemer og advarede meget mod anvendelse af ulovlige 
bundmalinger, da det kan have uoverskuelige økonomiske konsekvenser for uddybningen af 
havnen. Så lad vær, brug noget lovligt. 

Niels Færch gav en orientering om den planlagte ombygning af sejlklubbens bygninger i 
forbindelse med ændringerne af havnens bygninger. Der vil fremkomme et forslag i løbet af 4 
uger ( CA) og så vi kan se frem til bedre faciliteter med bedre toiletter, badeforhold og køkken 
muligheder. 

Formanden takkede Erik Møller for en glimrende afvikling af generalforsamlingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


