
Bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub 
Tirsdag d. 20. september 2016 kl. 18.30  
Mødet afholdes i Klubhuset 
 
Deltagere: Ruddi, Lennart, Frank, Michael og Jan  
 
Afbud: Laury, Lars, Jens Jørn og Claus 
 
 

1. Kort opfølgning siden sidste møde  
Referat fra møde 3/2016 den 25. maj blev godkendt. 
 
Ruddi orienterede om ganske betydelige begivenheder siden sidste møde i 
maj måned: 
 

 Vi har været repræsenteret i hele 2 indslag i TV2Nord, Salto. Både 
vedr. vores Ungdomsafdeling samt Sejlerskolen.  

 2 ynglingebåde er ankommet, hvoraf den ene nu er sejlklar og har 
været på debusejlads på Nibe Bredning 

 Vi har via IPA fået sponsoret en helt ny Brig følgebåd, som vi er rigtig, 
rigtig glade for 

 Vi har afholdt møde med Aalborg Kommune om muligheder for 
klubhusudvidelse i juli måned 

 
 
2. Målsætning 2016 samt 2020 plan. (Holder vi planen) 
 
På sidste bestyrelsesmøde i maj måned udarbeje de enkelte udvalg 
målsætninger for 2016. Status og prioriteringer pr. september 2016 er 
oplistet under de enkelte udvalg. 
 
 
3. Økonomi, dataudvalg 
Ruddi refererede fra tilbagemelding fra kassereren – Økonomien ser 
fornuftig ud. 
 
Målsætning 2016 
 

1. Vi får styr på adressekartotek (fælles med havnen). 
Vi overlever i 2016 med Excel liste pt. Målet er at have et system klar 



(regnskabssystem), så det er klar til brug 01-01-2017. 
Laury, Claus og Lars (Lars i rolle som som kasserer i HF) er i 
arbejdsgruppen / udvalget. Eksempel på regnskabssystemer, som kan 
være mulige: Economic samt Dinero.  
 
Status: Adressekartotek er der ved at være styr på.  
På regnskabssystemet har der ikke været den store fremdrift endnu – 
men i løbet af vinteren sættes ressourcer ind på at tage hul på opgaven. 
 

 
2. At få bestyrelsen til at bruge fælles drev (Google Drev) til arkivering af 

diverse filer og materiale. I den forbindelse skal der i 2016 etableres 
en filstruktur på Google Drev, og der skal udarbejdes manual for brug 
og redigering.  
 
Status: Ikke udført endnu. Målet er stadig at få det på plads i løbet af 
vinteren, når sejlsæsonen er gået på held. 

 
 
 
 
4. PR-udvalg  
 
Siden sidst: 
 
Ansøgning Alfa Laval, sponsorat 
Der er medio maj ansøgt Alfa Laval om beløb til indkøb af veste til 
instruktørerne for Ungdomsafdelingen. Vi har fået bevilget i alt 5.000,- kr. 
Der er nu klarhed over, hvilke veste, der ønskes. Frank oplyste, at indkøbet 
sker i løbet af meget kort tid.  
 
Ny hjemmeside 
Ny, fælles hjemmeside med Sejlklub, Havn og Husejerforening er søsat primo 
september. John Sohn holdt et glimrende kursus for bestyrelsen den 14/9 
om oprettelse af indlæg og begivenheder på hjemmesiden.  
 
Artikel i Nibe Avis 
I forbindelse med det meget flotte sponsorat fra IPA på ny følgebåd er der 
udarbejdet en artikel til Nibe Avis. Artiklen blev bragt den 14. september 
2016. 



 
 
Ansøgning til Nordeafonden 
PR udvalget har besluttet af afvente ansøgning til Nordeafonden til næste 
ansøgningsfrist, som er den 1. november. Temaet i vores ansøgning er 
påskønnelse af den ildsjæleindsats, der sker i Ungdomsafdelingen. Til 
ansøgningen mangler PR udvalget flere konkrete informationer om alle de 
tiltag, der sker i ungdomsregi. Frank Hamborg bidrager med dette. Jan er 
ansvarlig for fremsendelse af færdig ansøgning. 
 
Sejlrenden 
Sejlrenden 2/2016 udkommer primo oktober. 
 
 
Målsætning 2016 
PR udvalgets målsætninger for 2016 er: 
 

1. Udgivelse af Sejlrenden 2 gange, dels i april og dels i september. 
I forbindelse hermed er der en undermålsætning om at få bidrag til 
artikler, indslag fra Sejlklubbens medlemmer (som ikke er 
bestyrelsesmedlemmer). Artikler kunne eksempelvis omhandle 
turbeskrivelser, gode ankerpladser, erfaringer med praktiske 
løsninger på båden (den fikse idé), den gode oplevelse m.m. 
 
Status: Sejlrenden 1/2016 er udkommet, og Sejlrenden 2/2016 
udkommer primo oktober 2016. Målsætningen indfries. 
 

2. Fastholde vores nuværende 14 faste sponsorater, i alt årligt på 
12.600,- kr. – samt udvide med yderligere 2 faste sponsorer. 
 
Status: De 14 sponsorer er fastholdt. Vi mangler at udvide med 2. Der 
arbejdes videre med at skaffe 2 nye sponsorer. 
 

3. Udgivelse af mindst 3 artikler i Nibe Avis. 
 
Status: Vi har haft 2 artikler i Nibe Avis i år. Det forventes at målet nås. 
 

4. Udarbejdelse af årskalender for ansøgninger af sponsorater, med 
henblik på systematisering, samt ved bedre planlægning at kunne 
udarbejde mere specifikke ansøgninger. 



Status: Ikke igangsat. Opgaven prioriteres efterår / vinter 2016. 
 

5. Gennemgang af sponsorreklamer på hjemmesiden (er alle med, er det 
nyeste banner, vi har på hjemmesiden). 
 
Status: Forventes afklaret i forbindelse med udgivelse af Sejlrenden 
2/2016. 
 
 

6. Udenfor målsætningen har vi været repræsenteret i 2 indslag på TV2 
Nord, Salto om vores succes i Ungdomsafdelingen samt om vores 
Sejlerskole. Ruddi oplyste, at TV2 Nord har tilkendegivet interesse i 
yderligere et indslag om Nibe Sejlklub omhandlende vores 
mandagssejladser. 

 
 
5. Sejladsudvalg 
 
Siden sidst: 
 
Sejlerskolen 
Teori: Der er allerede overtegnet til vinterholdet 2016-17 (17 kursister). 
Flot ! 
 
Der afholdes eksamen i Praktisk Sejlads for 11 kursister lørdag den 24. og 
mandag den 26. september 2016. 
 
Ønskelisten: IB2 

 
Mandagssejlads 
Mandagssejladserne har været en ubetinget succes: med masser af både. 
Record. Gns over 10 både ! Maks 17 både. Super godt.  
Der udsendes ugentligt mail til alle klubbens medlemmer om resultater fra 
mandagssejladserne, så der også skabes inspiration til potentielle nye 
mandagssejlere. Lars har været en ihærdig tovholder på projektet. Super 
godt. 
 
Reglerne til næste års klubsejlads bliver evalueret i løbet af vinteren af 
sejladsudvalget, hvor også flere har meldt sig til udvalget. Det overvejes p.t. 
om næste sejlsæson rykkes til en anden ugedag.   



 
Som et supplement til mandagssejladserne r der en idé om PR sejlads, som 
med Guldgåsene. 
 
 
Målsætning 2016 

1. Der skal være over 10 deltagende både i snit ved mandagssejladserne. 
Fuldført. 

 
2. Det er en målsætning for 2016 at få en mentorordning op at stå 

(sejlerskoleelever og nye medlemmer). Der startes med 
sejlerskolemedlemmerne. Forestår. 

 
3. Regler for mandagssejlads præsenteres på hjemmesiden. OK. 
 

4. Markedsføring af sejlerskolen på bl.a. hjemmesiden. OK (Har bl.a. været i 
TV2 Nord Salto ) 

 
5. Trimkursus til efteråret – og hen over vinteren. Planlægning pågår. 
 
Det overvejes at anskaffe en ekstra Maxi 77, det vil dels lette koordineringen 
med hvilke dage, der sejles, ligesom der jo kan være sjovere med 2 
sejlerskole hold på vandet. Prioritering: først i 2017.  
 
 
6. Arrangementsudvalg 
 
Siden sidst: 
Der er afviklet familietur i juni måned med Livø som destination. 
 
Herreturen afholdes den 23. – 25. september.  
 
 
Kommende Aktiviteter: 
 
Standerstrygning  
Afholdes den 29. oktober.  
Afriggerfest: behov blev diskuteret. Til efterhyggen ved mandagssejladserne 
har der været snakket en del og været stemning for en afriggerfest. Michael 
vender det med Lars, om der er kommet tilkendegivelse. 



 
Michael tjekker om træmasten skal ned i år. 
 
Nytårs soiré 
31-12-2016 kl 16.30. En god tradition. 
 
 
 
Målsætning 2016 
 

1. Fastholdelse og afholdelse af Standerhejsning og –strygning, med til og 
afriggerfest tjek. OK 
 

2. Familietur i juni. OK 
 

3. Herretur i september, Mors Rundt 
(Det undersøges om det er muligt med anden bespisning end 
Skipperlabskovs) OK.  

 
 
 
 
7. Driftsudvalg  
 
Siden sidst: 
 
Der er opsat skilt med Nibe Sejlklub ved indkørslen til havnen samt på 
klubhuset.  
 
Drøftelse omkring vores nyeste grej. RIB både og ynglingebådene: 
 
Vi har brug for hjælp til at være med til at holde bådene – og værne om dem. 
Altså ansvarlige, som eksempelvis vi har det med Sejlerskolens båd: IB. 
Mål at vi i bestyrelsen får lavet mere konkrete vedligeholdelsesbudgetter for 
de enkelte både i budgetåret.  
Lennart hører sig rundt og prøver at afdække mere konkrete 
vedligeholdelsesbehov. 
 
 
 



 
 
Udvidelse af klubhus 
Møde med Aalborg Kommune om udvidelse af klubhus. 
Positivt møde. Klar udmelding på hvad vi må og ikke må. Sagsbehandlingen 
er ”enkel” hvis vi holder os inden for lokalplanens rammer. Dog ønsker vi at 
arbejde på at få indarbejdet et byggefelt ved masteskurene. 
 
Der er tanker omkring at anvende eksisterende sokkel til ”velfærd” – og 
skønsmæssigt 250 m2 hal (kold og varm) i tilknytning til eksisterende 
masteskure. Kræver dispensationer. 
 
Det er også en mulighed at bruge græsarealet ved mastepladsen ved siden af 
Sejlklubbens huse til joller, haller. Og bruge eksisterende sokkel til udvidelse 
og udnyttelse til klubhusfaciliteter. Mødelokale, større fællesrum, sejlerstue 
osv. 
 
Der arbejdes videre. Forespørgsel hos SI om deres planer (Ruddi). 
 
Der arbejdes på omfang og kommisorium af byggeudvalg og sponsorudvalg. 
 
 
Målsætning for 2016: 

1. Skitseprojekt for til/ombygning af klubhuset.  
I den forbindelse er der skabt kontakt til Aalborg Kommune mht. 
muligheder for at få det op at stå, tilskudsmuligheder. Der afholdes idé 
møde for at få identificeret behov og ønsker, med henblik på at få 
udarbejdet skitser for møde med Aalborg Kommune.  Mødet holdes 7. 
juni kl. 19.00. Frank inviterer fra Ungdomsafdelingen.  
Status: Processen er igangsat. 

 
2. Skilt opsættes ved indkørslen med reklame for Sejlklubben. Marsk 

Marketing (lokale) kan spørges, Kresten Langkjær. Tilbud til næste 
møde.  
Status: OK 

 
3. Der etableres en lille grænse på et par meter, så der på vandsiden ikke 

parkeres så tæt på klubhuset som det er tilfældet nu. Afmærkes med 
hvide sten.  
Status: OK 



 
 
 
8. Ungdomsudvalg 
 
Siden sidst 
Frank oplyste, at der er brug for en Tilmeldingsformular på hjemmesiden 
(”indmeldelsesblanket”, standardiseret). Downloades, så den kan udfyldes – 
og mailes til kassereren. 
Pt. lavpraktisk – men formular næste gang. 
 
Slæbestedet er ofte fyldt med søgræs. En udfordring, når bådene skal i 
vandet. Ruddi hører lige Ulrik Havnefoged, om der er nogle løsninger.  
 
Benzinkort forespørgsel. Bestyrelsen finder ikke umiddelbart, det er en god 
idé. Laury er kvik til at refundere, straks der har været et udlæg. 
Umiddelbart vurderes behovet ikke så stort. Nuværende procedure 
fastholdes. 
 
Ruddi oplyste, at der kommer en pontonbro til foråret 2017 – i HF regi. 
 
Forespørgsel om lån af ex optimistjoller i en weekend, med en forældre som 
ansvarlig. Vi overvejer betingelserne samt ansvarsforhold – hvad hvis der 
sker en ulykke osv. Vi forhører os hos Dansk Sejlunion. Aktion Frank. 
 
Budget for vedligehold af joller, ynglingebåde m.v. – jf. ovenstående drøftelse 
under driftsudvalget. 
 
Veste til instruktører: Der er bevilget sponsorat fra Alfa Laval. Model er 
fundet, skal indkøbes. Aktion: Frank. 
 
 
Ynglingebåde 
Ynglingebådene er kommet. Èn er sejlklar og har været på vandet 3 
træningsaftener. Den anden afventer indkøb af nogle lænsepumper bl.a.  
 
 
Status: 
Der har i løbet af året været en tilvækst af børn der sejler joller  til nu 20 i alt, 
og ca. 10 i krabbeklubben. 



 
 
 
Yderligere ønsker for 2016 

1. Ønske om afdækning af Fevajoller. Priser undersøges p.t.  
 

2. Krabbeklub: Er startet op ønske om at købe nogle rekvisitter små 
fiskenet, vandkikkerter osv.  
Status: OK. 

 
3. Nye både: Det vurderes, at behovet ligger i størrelsen Tera jollen (den 

mellemste). Følges op. 
 

4. Målsætning: behov for en ekstra følgebåd: ekstra Brig (den røde 
”gummibåd”). (IPA har tidligere doneret beløb.) – fremtidigt sponsorat. 
(IPA har tidligere givet beløb til følgebåd). 
Status: OK 

 
5. Plan at deltage i et Torm stævne i Egense i august. 

 
6. Havnens dag den 28. maj. Deltagelse og promovering.  

Status: OK 
 

 
 
9. Nibe Surf Team, udvalg 
Aktuelt er der ikke noget nyt fra Surf Teamet.. 
 
 
 
10. Samarbejde med eksterne foreninger 
Drøftes på næste møde. 
 
 
 
 
 
11. Diverse 
Ikke nyt. 
 



 
 
Formanden takkede for god ro og orden. 
 
 
Jan Laursen, referent 
Nibe Sejlklub 
 
 
 
Næste møde afholdes den 25. oktober 2016 kl. 18.30.  
 


