
Generalforsamling i Nibe Sejlklub 

Torsdag, den 12. marts 2009 

Dagsorden iflg. Vedtægter: 

Valg af dirigent: 

Bestyrelsen foreslog Kristian Pedersen der blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var 

lovligt indkaldt og gik over til næste punkt 

Bestyrelsens beretning: 

Bestyrelsen har i det forgangne år afholdt 7 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 samt fremtid.  

Bestyrelsens blev på forrige Generalforsamling dvs i 2007 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. 

Hvad angår det fælles udvalg er dette nedsat og fra Bestyrelsens side er vi positive. Udvalget vil senere i 

aften orientere GF om de foreløbige resultater og tanker og med en forhåbentlig værdifuld debat til følge 

således at vi kan få en fornemmelse af om hvorvidt arbejdet skal fortsætte eller ej.  

Bestyrelsen fremlage på sidste GF et forslag til vedtægtsændringer, således at ønsket om et 

husstandsmedlemskab imødekommes. Disse vedtægtsændringer blev vedtaget på en ekstraordinær GF i 

maj.    

Planerne med at flytte havnekontoret fra den eksisterende plads og etablere dette med servicefaciliteter 

ved siden af eller i tilknytning til Sejlklubbens bygning blev endelig skrinlagt i oktober som meddelt i 

Sejlrenden.  

Bestyrelsens fokus for den næste sæson bliver derfor en renovering af klubfaciliteterne. Vi er i øjeblikket 

ved at få sat nogle tal på projektet, så vi har noget at forholde os til. Idet der må påregnes en stor del 

frivilligt arbejde, er det glædeligt at se den store tilslutning der har været ved Havneforeningens 

arbejdsdage. Der skal bruges ekspertise indenfor vvs, el, tømrer, murer osv samt supporterer – det er os 

andre. Så meld jer under fanerne. Et forslag samt en plan vil på et tidspunkt blive fremlagt.  Er der nogen 

med erfaring i byggestyring vil en sådan erfaring være kærkommen. 

 



De sædvanlige aktiviteter blev i det forgangne år afviklet med vanlig succes i tæt samarbejde med specielt 

Vennerne og nogle af NS medlemmer. Vi har jo alle et ansvar for, at aktiviteterne afvikles. Så også her meld 

ud hvad I kan og vil bidrage med. Vi kan jo alle glæde os over Knud Erik Tomra godt hjulpet af Knud og Ivan 

indsats med en renovering af vores klubstander – det var en fornøjelse at se resultatet ved 

standerhejsningen. Tak for indsatsen d’herrer.  

Vi er i dag 136 medlemmer i voksenafdelingen en tilgang på 8 medlemmer i forhold til sidste år - Tilgang og 

afgang af medlemmer svinger en del fra år til år, idet en del blot er medlem det år de følger Sejlerskolen. Til 

de nye blivende 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.  

6 kursister bestod den praktiske del af duelighedsbeviset i september efter kyndig vejledning fra Peter 

Altenborg og Carsten Borup.  Erik Møller instruerede en aften i motorlære. Tak for jeres indsats. Og til 

sejlerskolens kursister skal lyde et STORT TILLYKKE. Ole Asp underviser i teori til duelighedsbeviset og har pt 

9 deltagere. 

Ungdomsafdelingen, der beklageligvis kun har 4 medlemmer, har i den forgangne sæson fået endnu en 

nyanskaffelse og dermed mulighed for at udvikle sig med anskaffelse af den nye følgebåd venligst 

sponsoreret af IPA Fonden og præsenteret ved Standerstrygningen. Tak til IPA Fonden – det var tiltrængt 

efter anskaffelsen af Feva jollerne. Ungdomsafdelingen i Nibe Sejlklub fik ligeledes et beløb fra TrygFonden 

til indkøb af redningsudstyr. Lad os så blot håbe på, at ungdommen opdager mulighederne på Fjorden. 

Bestyrelsen vil gøre alt for at bakke ungdomsafdelingen op. Ligeledes er der et ønske fra Bo om en eller 

flere i klubben vil stå bi i arbejdet. Tak til Bo og Trine for jeres indsats i det forgangne år.  

Nibe Sejlklub var i foråret 2008 repræsenteret ved Havnens Dag for at gøre omverdenen opmærksom på 

alle de spændende aktiviteter der foregår på og ved Nibe havn. Vor interesse for dette arrangement er 

selvfølgelig at gøre opmærksom på vores eksistens samt og ikke mindst håbe på at specielt unge vil finde 

sejlerlivet interessant. Ved sidste års arrangement var der stor interesse for vor ungdomsafdeling og en del 

børn var en tur rundt i havnen i en af vore optimistjoller.  

2 medlemmer fra bestyrelsen deltager igen i år planlægningsgruppen, der består af alle foreninger på 

havnen for at få dette store arrangement planlagt og afviklet.   

Atter i år var Herreturen en forrygende succes med mange deltagende både med godt og friskt sejlervejr. 

Mon ikke historier fra tidligere ture og Carsten Borups promovering af turen fik et rekord stort antal både 

med. Men som i 2006 og 2007 måtte den ultimative kapsejlads til Nibe også i 2008 aflyses og også denne 

gang grundet manglende fodslaw. Så Bestyrelsen har vurderet at alt andet lige må resultatet fra 2005 stadig 

være gældende.......... Tak til Carsten for arrangementet. ”same procedure as last year.”   

Udover de traditionelle Standerhejsning med efterfølgende festligheder, Skt. Hans aften, Standerstrygning 

med ditto festlighed samt Nytårssoire’ blev Regattaskydningen afviklet d 7. februar med en forrygende 

succes under Børge Nygård og Jørgen Christensens kyndige ledelse. En stor tak for indsatsen.  

 



Sejlklubbens hjemmeside www.nibe-sejlklub.dk blev løbende opdateret af Peter Altenborg. Tak for 

indsatsen. Jeg skal minde medlemmerne at benytte dette forum. 

Sejlrenden har Niels Jakobsen som redaktør – man kan sige at der er kommet kulør på tilværelsen. Tak for 

indsatsen.  

Der er valg til Kassererposten hvor Lars Rudkjøbing modtager genvalg samt tre bestyrelsesposter. 

Beklageligvis ønsker Lennart Olsson ikke genvalg, men Lennart der er fuld forståelse for din beslutning. På 

klubbens vegne vil jeg takker dig for din indsats igennem årerne. Lene Åbom og Peter Altenborg er ligeledes 

på valg og begge modtager genvalg.  

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.     

Michael Steglich-Petersen 

Formand 

Beretningen blev godkendt 

Forelæggelse af regnskab år 2008 

Kassereren forelagde regnskabet 

Regnskabet blev godkendt 

Forelæggelse af budget samt kontingent fastsættelse for år 2009 

Kassereren forlagde budgettet. 

Budgettet blev godkendt 

Ole Asp kommenterede på et spørgsmål fra Niels Plouggaard vedr. kontingent til den ydre vedligeholdelse 

af klubhuset. 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 600 kr. og 800 kr. for et familie medlemskab, og således opnå 2 

stemmer til generalforsamlingen. 

Hvis man ønsker et familie medlems skab skal kassereren have besked inden udgangen af marts 2009 af 

hensyn til kontingent opkrævningen. 

Indkomne forslag 

Ole Friederich forelagde arbejdsgruppens forslag til det fremtidige samarbejde. Arbejdsgruppen består af 

Carsten Borup, Ole Asp, Bjarne Dam Johansen og Ole Friederich, og går i hovedtræk ud på, at de to 

foreninger forsætter som selvstændige foreninger men med en fælles bestyrelse, men med særskilt 

økonomi og særskilte vedtægter. 



Generalforsamlingen bemyndigede arbejdsgruppen til at fortsætte arbejdet med 2 stemmer mod resten. 

Valg af kasserer.  

På valg er Lars Rudkjøbing (modtager genvalg) 

Genvalg. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

På valg er Lene Åbom (modtager genvalg), Peter Altenborg (modtager genvalg) samt Lennart Olsson 

(modtager ikke genvalg). 

Lene og Peter blev genvalgt 

Per Hersleb blev valgt 

Valg af 2 suppleanter.  

På valg er Søren Justesen og Kristian Pedersen ( modtager ikke genvalg) 

Søren Justesen blev genvalgt og Ole Christensen blev valgt. 

Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant 

A: Børge Nygård 

B: Jens Anton Røjen  

C: Suppleant Ole Asp 

 

Genvalg til alle 

Eventuelt 

Carsten Borup spurgte til Sejlrenden, den vi sejler i og ikke den vi læser i. 

Ole Friderich orienterede om den nye kontakt person og omtalte de indkommende bud. Da 

klapningsområdet ligger så langt væk er bud prisen meget høj, og sagen tages op på rådmandsmøde 

torsdag. Sejlklubben satser på 1. april som det tidspunkt hvor renden er sejlbar, men det kan være et 

problem med naturmyndighederne.  

Kassereren anmodede om at folk giver besked om adresseændring. For fremtiden vil returnerede blade 

blive lagt i klubhuset, og så må man selv hente det! 

Uafriggede master på plænen vil blive fjernet.  

M. S-P takkede dirigenten, 

 


