
Bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub 
Tirsdag d. 6. december 2016 kl. 18.30  
Mødet afholdes i Klubhuset 
 
Deltagere: Ruddi, Lars, Lennart, Jens Jørn, Frank, Laury, Michael og Jan  
 
Afbud: Claus 
 
 

1. Kort opfølgning siden sidste møde  
Referat fra møde 5/2016 den 25. oktober blev godkendt. 
 
 
2. Målsætning 2016 samt 2020 plan. (Holder vi planen?)  
De enkelte udvalg tjekker op, om vi ikke er nogenlunde igennem målene. På 
mødet den 20. september konstaterede vis, at der var OK på det meste. 
De enkelte forestående opgaver, hvor vi ikke er helt i mål, er refereret under 
punkterne nedenfor. 
 
 
3. Økonomi, dataudvalg (medlemsstatistik/kartotek, budget mv.) 
Status på økonomi pr. 01-01-2016 til 30-11-2016 var rundsendt inden 
mødet. 
 
Laury gennemgik materialet. 
 
Konklusion: Overskud forventes at blive en kende mindre end det vi fik 
sidste år – før klubhusdrift. Årets resultat før afskrivninger er omkring ”nul”. 
 
Vi skal have udarbejdet en inventarliste over Sejlklubbens ejendele 
(følgebåde, Kegnes jolle, diverse optimistjoller, veste, sejl osv.). Lennart 
udarbejder liste. 

 
Der forestår en prioritering i forhold til kommende budgetlægning med 
økonomi til drift og vedligehold af joller følgebåde m.v.  
 
 
Budget for 2017: 
Forslag til budget for 2017 er oplistet i det til mødet fremsendte materiale. 
 



Der bør afsættes beløb til drift og vedligehold af de 2 Brig både samt Kegnæs 
jollen. 
 
Drift og vedligehold til skolebåden IB skal prissættes (rep. af sejl, service på 
motor osv.) 
 
Drift og vedligeholdelse på Ynglingebåde, Feva, Tera og optimister:  Der er en 
investering her og nu for at bringe Ynglingebådene op til god standard. 
 
Lennart hører de enkelte ansvarlige, og sender oplæg til beløb til Laury.  
 
Laury tilretter og rundsender til drøftelse næste møde.  
 
Opfølgning på målsætninger: 
 
Google drev. Claus Kirring og Lars A er ansvarlige for i løbet af vinteren at 
lave struktur og intromanual, samt intromøde – så det er oppe at køre fra 
næste år. 
 
 
4. PR-udvalg (ansøgning fonde, fundraising-udvalg(byggeri), hjemmesiden 
mv.) 
 
Siden sidst: 
 
Sejlrenden 
Sejlrenden 2/2016 er udkommet 8. oktober. 
 
Ansøgning til Nordeafonden 
PR udvalget har fremsendt ansøgning til Nordeafonden. Temaet i vores 
ansøgning var påskønnelse af den ildsjæleindsats, der sker i 
Ungdomsafdelingen. Der er ansøgt om midler til flere optimistjoller. 
Vi har netop modtaget tilsagn på vores ansøgning . Vi skal derfor møde op 
til overrækkelse i forbindelse med SIFA TV Bingo tirsdag den 20. december. 
Frank er  ansvarlig for at finde 2 personer, der kan møde op. 
 
Ansøgning Stejlepladsen 
Foreninger i Nibe kan søge om tilskud til aktiviteter i ungdomsarbejdet. 
Ansøgning fremsendt. I første omgang kom vi ikke med, men vi har fået 
oplyst, at vi tages med næste gang, på samme ansøgning. 



 
Ansøgning Danske Bank: 
Medio november: Fremsendt ansøgning til Fonden for Spare og Laanekassen 
ved Danske Bank. Der er ansøgt om nye sejl til skolebåden IB. Vi anventer 
svar. 
 
 
Forestående aktiviteter: 
 
Liste over fremsendte ansøgninger 
Jan udarbejder liste til Google Drev over, hvor vi har ansøgt og hvornår.  
 
Klubudviklingsprisen – Dansk Sejlunion. 
Vi ansøger, og indstiller klubben som helhed på baggrund af alle de 
spændende aktiviteter v har gang i i Sejlklubben: Mandagssejladserne, 
Ungdomsafdelingen, Krabbeskolen, Sejlerskolen. 
Frist 31-12-2016. Jan laver udkast.  
 
Kommende artikel i Nibe Avis: Vinteraktiviteter i Nibe Sejlklub 
(svømmehallen, ungdomsafdelingen, teori duelighed, kurser, trim 1 og 2, 
VHF, Spiler osv.) Jan udarbejder.   
 
Fundraising. Ruddi har deltaget i et seminar vedr. fundraising med henblik 
på at søge midler til større projekter – med tanke på vores planer om 
klubhusudvidelse. 
Emnerne har omfattet taktik i at søge, den gode historie, planlagt strategi for 
information, støtte til projektet, samt hvornår man søger hvor. 
Vi skal have et projekt først – og herefter en finansieringsplan, før strategi 
for fundraising kan udarbejdes.  
 
 
5. Sejladsudvalg (kurser, sejlads, skole, IBII mv.) 
 
Sejlerskolen 
Søfartsstyrelsen udliciterer retten til at udstede duelighedsbeviser. 
Sejlunionen har budt ind på rettigheden.  Det har ikke den store praktiske 
betydning for vores sejlerskole.  
Lars orienterede om at flere andre klubber kræver 2 sæsoners praktisk 
sejlads og 1 gang teori før de udsteder et bevis. Vi er af den overbevisning, at 



vi gør det rigtige, ca. 10 x praktisk sejlads og 16 x kursusaftener for den 
teoretiske del. 
 
Kurser kører: 

 Sejltrim 1 og sejltrim 2 er afholdt. 
 

 VHF-kursus.14-15. januar 2017 
 
 
Skolebåd IB2 ? 
Overvejelserne blev drøftet:  
Skal vi have en, og kan vi finde en person, der i givet fald passe den? 
 
Pt. Er der 18 på vinterteoriholdet. Under praktisk sejlads har der ofte været 
4 kursister på båden, hvilket ikke er helt optimalt. En ekstra skolebåd vil give 
øget fleksibilitet.  
 
Økonomien: har vi råd til det.  
Vi vedtager at det er en god idé – hvad må den koste: 
Maks. 35.000 inkl. Stativ, når den ligger i havnen og sejlklar i foråret 2017. 
 
Den skal være lige som IB, god og solid, med indenbords motor. 
Vi skal ikke til at bruge tid, penge og ressourcer på - efter en erhvervelse - at 
få den sikker og sejlklar. 
 
Udvalg: Lars, Lennart og Jens Jørn. 
 
Der skal søges sponsorater til den – det er en forestående opgave. 
 
Endvidere skal vi hare diskuteret, om vi evt. kan leje den ud til medlemmer, 
der ikke selv har båd? 
 
 
Familieturen: vi skal have den solgt, vi skal have flere med. Hvordan kan vi 
promovere turen?  
Det blev besluttet, at familieturen afholdes 3. weekend i juni.  
Michael udarbejder oplæg og sender til Lars A.  
 
 
 



 
Mandagssejlads 
Lars og Mads arbejder over vinteren på at forfine reglerne for 
mandagssejladserne. 
 
 
IB1 
Sejl (forsejl og storsejl) skal repareres.  
Jørn sætter i gang i løbet af vinteren. 
 
 
6. Arrangementsudvalg (bla. Vild med vand, forretningsudvalg, nytår mv.) 
 
Standerstrygning  
Afholdt den 29. oktober.  
 
Forretningsudvalgsmøde (Havnens dag) i november måned.  
Michael deltog. Vi har meldt ud, at vi ikke ønsker at være med i 
forretningsudvalget længere. Men vi vil godt stille op, og lave forskellige 
arrangementer på havnens dag. 
 
Vild med Vand: Vi har tidligere takket nej, men nu er setup’et ændret, så vi 
nu blot skal holde havnens dag. Det skal være et medlem af FLID eller Dansk 
Sejlunion, der er styrende part i forretningsudvalg. Vild med vand kører 
sidste gang i 2018, så det er ikke pt. Aktuelt, da der arrangeres Havnens dag 
(i Nibe en anden dag en den ”landsdækkende” havnens Dag). 
 
 
 
Kommende aktiviteter: 
 
Nytårs soiré 
31-12-2016 kl. 16.30. En god tradition. Michael arrangerer.  
 
Familiesejlads 
Skrue op for familiesejladsen i 2017. Ny målsætning. Som drøftet under 
Sejladsudvalget. 
 
 
 



7. Driftsudvalg (bla. byggeudvalg, byggefeltudvidelse, budget joller mv. ) 
 
Restauranten, Bryggen: 
Muligheden for at erhverve restauranten blev kort drøftet. Det vurderes ikke 
umiddelbart at være en god idé – ud fra en betragtning om at det nok ikke 
hitter i forbindelse med søgning ved diverse fonde. Til køb af restauration… 
Desuden vil der skulle forventes en større ombygning. 
 
Vedligeholdelsesbudgetter: 
Som nævnt under Økonomi, sørger Lennart for at fremsende input til budget 
for 2017 for de forskellige drifts- og vedligeholdelsesaktiviteter på klubhus, 
drift af følgebåde, drift af skolebåd IB, drift af ungdomsafdelingens 
forskellige joller. 
 
Udvidelse af klubhus 
Vi skal have truffet beslutning om hvad vi gør vedr. byggefelter, samt 
bygninger. 
 
Der arbejdes videre med klubhusudvidelse med fuld udnyttelse eksisterende 
byggefelt på mastepladsen ved siden af klubhuset. 
 
Der skal nedsættes et byggeudvalg. Der er mange folk med byggeteknisk 
erfaring og indsigt, der sammen med Lennart skal arbejde videre, 
eksempelvis Lars Poulsen, Bo Kimbo, Plouggaard. Lennart forespørger mere 
konkret hos dem. Mål: At have skitseforslag med til generalforsamlingen. 
Lennart er formand for udvalget og bestyrelsens repræsentant. 
 
Ruddi vil gerne rette henvendelser til forskellige personer til Fundraising 
udvalget. 
 
August 2017, frist for ansøgning til Lokale- og anlægsfonden hos Aalborg 
Kommune 
 
 
8. Ungdomsudvalg (planer, aktiviteter, budgetter mv.) 
 
Siden sidst 
Der er gang i renovering af en af Ynglingebåden. Den er lidt osmoseramt. Der 
arbejdes videre over vinteren. 
 



Julefrokost for alle Ungdomsmedlemmerne holdes fredag den 16. dec. 
 
Hver anden torsdag holdes arrangementer gennem vinterperioden. 
 
Kurser: Der er en enkelt person, som gerne vil deltage i næste trin i 
træneruddannelsen: ”Træner 2”. Ruddi hører om muligheder for refusion / 
bidrag via Nordøstjysk Kreds af Sejlunionen. 
 
Svømmeveste til trænere: De er nu købt og skal trykkes med Alfa Laval logo, 
som har sponsoreret. Påtrykkes ”Instruktør”. Der er indkøbt 10 stk. 
instruktørveste. 
 
Foråret: Plan om at invitere en klasse eller evt. flere klasser med ned på 
havnen og promovere sejladsen. Frank arbejder videre med idéen. 
 
Frank stiller med 2 personer til at møde op den 20. dec. Til modtagelse af 
pris via NordeaFonden. 
  
Børneattester 
Frank sikrer at alle instruktører / hjælpere har godkendte børneattester. 
Sidste runde var i foråret. Følges op på næste møde igen. 
 
Varsle ændringer af vedtægter. Børn under 8 år kan ikke med nuværende 
vedtægter være medlemmer. Ruddi sikrer, at emnet tages med i forbindelse 
med GF 2017. 
 
 
 
9. Nibe Surf Team, udvalg (vindmåler, kamera, medlemsændringer mv. ) 
Lars A. og Mads Bank er indkaldt til møde uge 50 for fælles kontingent i f.eks. 
3 klubber. Vi deltager og ønsker at høre til idéer på samarbejder. 
 
Vindmåler og vejrstation. Er købt. Kan lægges på hjemmesiden, så man kan 
se vind og vejrforhold i Nibe Havn – hjemmefra. Den mangler at blive 
monteret. 
 
 
 
 



10. Samarbejde med eksterne foreninger (HF, moleforsøg, møde 
kommune, SI organisation) 
 
Ruddi orienterede: 
 

 Havneforeningen: Jollebro / flydebro er bestilt til marts 2017. Der er 
tale om en 12 m betonbro. 
Tanken er at etablere et egentligt ungdomshjørne hvor 
ynglingebådene også kan placeres. Tanken er at begynde denne del til 
arbejdsdagen 2017. 
 

 Moleforsøg er foretaget, evalueres.  En havneekspert, tidligere ansat 
hos Kystdirektoratet skal udarbejde forslag. 
 

 Hele Havneområdet:  
Der er tanker om paraplyorganisation hos alle foreningerne i havnen. 
Der lyttes til hvorledes det evt. kan strikkes sammen. Havnen er bedt 
om at udarbejde liste over større investeringer med 10 års prioritet. 
Til næste møde i marts 2017. 
 

 
 
 
 

 
11. Diverse (DS konference, NØJ generalforsamling, datoer 2017, 
udvalgsmedlemmer på hjemmesiden) 
 
 
Der er afholdt generalforsamling i NØ kreds. Ny bestyrelse er valgt. 
 
 
Kalender for 2017 er udsendt, evt. kommentarer sendes til Ruddi. 
 
 
Mentorordning: Mail ud om vores erfarne sejlere, der kunne have lyst til at 
tage godt imod nye sejlere. Vi skal have en velkomstpakke til Ulrik han kan 
dele ud, når der kommer nye sejlere til havnen 
Ruddi tager punktet med på næste møde igen. 
 



DS konference. 4 deltagere fra NS. Fint arrangement, nævnt tidligere.  
 
 
 
 
 
Formanden takkede for god ro og orden. 
 
Jan Laursen, referent 
Nibe Sejlklub 
 
Næste møde afholdes den 10. januar 2017 kl. 18.30.  


