
Referat af bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklubs Venner den 4. februar 2020. 

 

Deltagere: Lis, Birgitte, Trine, Hanne og Morten. 

Fraværende: Luna. 

 

Økonomi. 

Der har været et lille fald i omsætning men et større vareindkøb i 2019 i forhold til 2018. 

Der er blevet givet donationer for cirka 33.000 kr. 

NSV betaler mere end 600 kr. i gebyr til banken for at have vores konto og betalingskort. 

Hanne vil tage kontakt til Jutlander Bank – Sejlklubbens bankforbindelse – for at høre om en bedre 

løsning. 

Mobile-Pay koster ligeledes cirka 600 kr. om året plus et gebyr for hver overførelse.  

Det kan desværre ikke ændres til en billigere løsning. 

NSV kommer ud af 2019 med et underskud på cirka 11.000 kr.  

Der er stadig en fornuftig egenkapital, men beløb til donationer skal reduceres i 2020 for at beholde 

en tilfredsstillende økonomi.   

 

Bar drift. 

Der er ikke den store omsætning af ”lys” fadøl.  

Baren skiftede fra Bagbord til Pullert for et par år siden. Det har hjulpet lidt, men omsætningen er 

stadig utilfredsstillende og det sker at øllet bliver dårligt, inden det er drukket.    

Baren vil beholde Styrbord – mørk øl - på fad, men erstatte Pullert/Bagbord med en kvalitetsflaske 

øl. 

Morten vil orientere barvagterne. 

 

Donationer 2020. 

NSV vil tilbyde NS at betale for udgifterne til Nytårssoireer, da det i stort omfang er Venner som 

kommer og hilser på hinanden nytårsaften. NSV ønsker ikke at overtage ansvaret for Nytårssoireer.  

Bestyrelsen har ikke modtaget ønsker fra NS-udvalg. 

Prioriteten vil stadig være ungdomsafdeling/krabbeklub og skolebåde. 

 

Generalforsamling 2020. 

Dirigent. Hanne vil tage kontakt til Ulla Borup. 

Lis, Birgitte og Trine er på valg. 

Lis ønsker at træde ud af bestyrelsen. 

Joan er villig til at træde ind i bestyrelsen. 

Der skal findes en ny suppleant. 

Hanne er villig til at stille op som suppleant i NS. Suppleanten virker som kontakt mellem NS og 

NSV. 

Morten får lavet endelig dagsorden, som kan sendes ud til Vennerne. 

 

Referent: Morten. 

 

 

 

 

  


