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BESTYRELSENS BERETNING 

HAVNEFORENINGEN 

NIBE LYSTBÅDEHAVN 2016 

 

Det forgangne år i Havneforeningen har ikke budt på uforudsete overraskelser og 

må som sådan betegnes som et traditionelt år for Nibe Lystbådehavn. Dog er 

enkelte ting forandret, herunder medlemsskabet af frihavnsordningen, som har 

medført rekord i antallet af gæstesejlere i Nibe, med øget aktivitet på havnen til 

følge. Dette og øvrige tiltag vil kort blive nævnt i denne beretning. Jeg vil undlade at 

gå i detaljer omkring bestyrelsens arbejde det forgangne år og forholde mig til de 

store linjer. Vi kan som udgangspunkt starte med at glæde os over, at sejlrenden 

endnu et forår kun venter på at blive besejlet. 

 

Bestyrelsen har afholdt 8 bestyrelsesmøder dette år, hvor opgaverne primært har 

været af driftsmæssig karakter. Af tiltag, som udover den daglige drift, er foretaget i 

det forløbende år kan nævnes: 

 

• Reparation af broer 

• Skraldespande fjernet fra broer 

• Holdere til vandslanger er vendt 

• Nye vandhaner monteret 

• Fri/optaget skilte monteret  

• Bobleanlæg, spritdosering og slangereparation 

• Udvidelse af kapacitet i masteskur samt ophængning af taljer 
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• Reparation af ramslaget 

• Etablering af krabbebro 

• Reparation af vestlig bro, kommunen 

 

Jeg vil lige knytte et par kommentarer til enkelte af disse tiltag. 

 

Ang. skraldespandene på broerne, er disse fjernet, da opmærksomheden omkring 

affaldssortering de senere år er væsentlig skærpet, herunder også i danske havne. 

Alle, som gæster andre havne, vil bemærke at der efterhånden bliver oprettet 

miljøstationer i havnene og således også i Nibe Lystbådehavn. Der vil dog 

fremadrettet blive vurderet, hvorvidt der skal opsættes små affaldsspande til småt 

affald, ispapir og lignende. 

 

Fri/optaget skilte er opsat på alle pladser som et foreningsaktiv, da for mange 

pladser desværre ikke har været udstyret med et sådant. Det har tidligere været den 

enkelte pladshavers ansvar at forsyne pladsen med et skilt, hvilket har medført en 

række forskellige valg, mangel af skilte mv. For at sikre et ensartet udtryk på alle 

pladser og for at give vore gæster en bedre oplevelse, men ikke mindst lette 

havnefogedens arbejde, har havneforeningen påtaget sig denne opgave. Pladser 

som ikke er optaget over en dags varighed, skal kunne udlejes til gæstesejlere.  

 

Der er endvidere arbejdet med bestemmelserne ang. ophold i havnen i 

vinterperioden. Vi kan desværre ikke tilbyde forsyning på broerne i vinterperioden, 

grundet installationernes udformning, hvor der ved ekstremt højvande opstår 

overgang i installationen. Noget vi fremover vil se nærmere på. Endvidere gøres 

opmærksom på, at ved ønske om at overvintre i bassinet, skal der fremsendes 

dokumentation for bådens ansvarsforsikring. Noget som i det forløbne år har voldt 

visse kvaler.   
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Derudover er der arbejdet en del med PR i tæt samarbejde med Nibe Sejlklub med 

det sigte, at opretholde belægningen i havnen i en for alle lystbådehavne og 

sejlklubber meget vanskelig tid pga. stort frafald af sejlere generelt. Noget som 

organisationerne også er opmærksom på, hvorfor et landsdækkende projekt er sat i 

søen. "Vild med vand" - som er et projekt under FLID (Foreningen af lystbådehavne i 

Danmark) og DS (Dansk Sejlunion), hvor det er muligt at søge støtte til nye 

havneprojekter, PR mv. for at synliggøre havnen og de muligheder som ligger her, 

alt sammen for at tiltrække flere medlemmer, gæster og brugere generelt. Projektet 

har kørt i samarbejde med Nibe Sejlklub, hvor vi i Nibe gav udtryk for vores 

interesse. Desværre har vi måttet konstatere, at projektet ikke giver os helt de 

muligheder, som vi var stillet i udsigt. De reelle støttemuligheder sammenholdt med 

de administrative byrder står ganske enkelt ikke mål med forventningerne, hvorfor 

vi i første omgang har trukket vores interesse for projektet tilbage. Der arbejdes dog 

for nuværende på at løfte opgaven gennem forretningsudvalget, som står for den 

nuværende ”Havnens Dag” i Nibe.  

Vi har i Nibe Havn 254 pladser foruden jollepladserne. Heraf er der 169 

brugsretsejere og 21 lejere. Vi har således 64 ledige ultimo 2015, som vi vil øge 

indsatsen for at få belagt. Sidste år var antallet af ledige pladser stort set det samme 

(63), så vi opretholder belægningsprocenten til trods for en markant afgang. Vi 

ønsker alle nye sejlere velkommen på Nibe Havn. 

Nibe Havn er desuden sammen med 4 andre steder i 

Aalborg kommune blevet udnævnt af Visit Danmark, 

som et af de mest betydningsfulde steder i Danmark. 

Noget vi godt må være stolte af. I praksis er der opstillet 

et skilt på molen ved havnekontoret, som nogle af Jer 

muligvis har bemærket. 

Konceptet går ud på at man kan uploade flotte billeder 

til en fælles portal under VisitDanmark. 
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Som jeg startede med at berette om, har Nibe Lystbådehavn sidste år sat rekord i 

antallet af gæstesejlere. Dette skal ses i lyset af en meget dårlig sommer, hvor stort 

set alle havne har kunnet notere sig en tilbagegang på op til 30 % sidste år. At vi så i 

Nibe har kunnet formå at slå rekorden med flest mulige gæstesejlere i havnens 

registrerede historie, må til tilskrives tilmelding til Frihavnsordningen. Vi har set lidt 

på statistikken gennem de senere år i såvel Nibe Lystbådehavn, Landsdelen, som 

Danmark generelt.  
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Som tallene viser, er udviklingen positiv for Nibe Lystbådehavn. Antallet af 

frihavnsgæster udgør en markant andel og dog svarer den samlede økonomi på 

gæstesejlere til forventningerne. Vi har en formodning om, at antallet af 

gæstesejlere ved denne tilslutning kun øges i årene fremover. 

Vi vil i Havneforeningen arbejde for at fremme udviklingen på Nibe Havn gennem 

oplysning, markedsføring og ikke mindst gennem et samarbejde med Nibe Sejlklub, 

som via deres sejlerskole, ungdomsafdeling, PR og arrangementer trækker rigtig 

mange nye sejlere til havnen, noget vi i havneforeningen sætter stor pris på. Et 

samarbejde som blot vil blive tættere i årene fremover. Vi skal huske på, at jo flere 

medlemmer des bedre økonomi og jo bedre faciliteter på havnen des mere attraktiv 

bliver den for nye sejlere og gæster. Vi har alle en interesse i, at der på havnen er et 

aktivt miljø af såvel sejlere, gæster, erhverv som beboere mv. 

Endeligt kan vi glæde os over, at vi sidste år har fået en rigtig lejeplads på havnen 

igen, hvilket vi må takke Nibe samråd for. 

 

Bestyrelsen har overvejet målsætningen for Havneforeningen det kommende år. 

Opgaverne udover den daglige drift, vil omhandle følgende: 

 

• Der skal arbejdes med muligheder for at løse problemet omkring ålegræs i 

havnen i samarbejde med S/I. 

• Vi deltager i havnens dag lørdag d.28. maj sammen med havnens øvrige 

foreninger, herunder Nibe Sejlklub, så kig endelig forbi.  

• Fugle er oftest flotte, hyggelige og et must i naturen, men i lystbådehavnen 

kan de også være til en del gene. Vi ser lidt nærmere på, hvordan vi kan 

reducere disse gener. 

• Forbedret og opdateret skiltning sammen med S/I. 

• Opdatering af miljøstationen. 

• Etablering af en ny jollebro. 

• Reparation af masteskuret, den vestlige gavl. 

• Hvidt flag i stedet for blåt? (S/I). 
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• Etablering af tømmestation for både og autocampere i samarbejde med S/I. 

• Etablering af en ny hjemmeside sammen med havnens øvrige foreninger. 

• Øget markedsføring i samarbejde med Nibe Sejlklub. 

 

Vi tager hul på nogle af disse opgaver på arbejdsdagen, som desværre blev aflyst 

sidste år grundet for få tilmeldinger. I år afholdes arbejdsdagen lørdag d. 30. april 

sammen med sejlklubben og i øvrigt samme dag som standerhejsningen i Nibe 

Sejlklub med efterfølgende tilriggerarrangement. Vi ser gerne så mange som muligt 

denne forårsdag i april.   

 

Ang. problemstillingen vedr. ålegræs i Nibe Havn, vil der under eventuelt på denne 

generalforsamling, blive fremlagt tanker omkring årsager, eventulle løsninger og 

mulige forsøg fremadrettet.  

 

Afslutningsvis vil vi i bestyrelsen gerne takke alle aktive medlemmer for indsatsen 

gennem årets løb. Vi ser frem til et nyt og spændende år i Nibe Lystbådehavn. 

 

På bestyrelsens vegne 

Ruddi Kruse Mortensen 

D. 29. marts 2016 
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