
Bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub 
Tirsdag d. 25. oktober 2016 kl. 18.30  
Mødet afholdes i Klubhuset 
 
Deltagere: Ruddi, Lars, Jens Jørn, Frank, Laury, Michael og Jan  
 
Afbud: Lennart og Claus 
 
 

1. Kort opfølgning siden sidste møde  
Referat fra møde 4/2016 den 20. september blev godkendt. 
 
 
2. Målsætning 2016 samt 2020 plan.  
Aktiviteter i forhold til målsætninger er oplistet under de enkelte udvalg. 
 
 
3. Økonomi, dataudvalg  
Status på økonomi pr. 01-01-2016 til 31-10-2016 var rundsendt inden 
mødet 
 
Laury gennemgik stade. 
 
Udvalgte bemærkninger:  
 

 Laury og Frank gennemgår liste over medlemmer fra 
Ungdomsafdelingen i forhold til udsendte kontingentopkrævninger. 
 

 Michael tjekker aftale med Havnen om brug af jolle med 
påhængsmotor. 
 

 En del af kursusudgifter til trænerkurser for personer under 25 år kan 
formentlig dækkes af Nordøstjysk Kreds. Ruddi sender materiale til 
Laury, der undersøger nærmere, og ansøger evt. hos Kredsen. 
 

 Der er lavet lidt reparationer på joller, som har trængt til en god gang 
vedligehold. Der er derfor øget forbrug i år i forhold til sidste år. 
 

 Vimpler er indkøbt i år, og holder i flere år. 
 



 Diverse indtægter på 30.000 (til Ynglingebådene) kommer dels fra 
refusion fra Skat og sponsorat fra Dansk Bank. 
 

 Det blev diskuteret om Brig båden (sponsoreret af IPA) skal figurere 
som et aktiv i Sejlklubben. Vi lader den stå. 
 

Konklusion: Det ser fint ud.  
Som drøftet på sidste møde forestår der en prioritering i forhold til 
kommende budgetlægning med økonomi til drift og vedligehold af joller 
følgebåde m.v. 
 

 
4. PR-udvalg  
 
Siden sidst: 
 
Sejlrenden 
Sejlrenden 2/2016 er udkommet 8. oktober. 
 
 
Forestående aktiviteter: 
 
Ansøgning til Nordeafonden 
PR udvalget skal fremsende ansøgning til Nordeafonden inden 
ansøgningsfristen, som er den 1. november. Temaet i vores ansøgning er 
påskønnelse af den ildsjæleindsats, der sker i Ungdomsafdelingen. Der er 
brug for flere optimistjoller, som ansøgningen fokuseret på at søge tilskud til. 
Jan og Frank er ansvarlig for fremsendelse af færdig ansøgning. 
 
Ansøgning Stejlepladsen 
Foreninger i Nibe kan søge om tilskud til aktiviteter i ungdomsarbejdet. 
Ansøgningsfrist: 10. november.  Jan & Frank sætter ansøgning sammen. 
 
Visning af sponsorer på vores hjemmeside 
Efter vi er gået over til vores nye hjemmeside, er der ikke samme synlighed 
for vores sponsorer som tidligere. Jan hører John Sohn, om vi kan arrangere 
anden sponsorvisning. 
 
Endvidere tjekkes for at det er nyeste logo / banner, der vises. Aktion: Jan. 
 



5. Sejladsudvalg 
 
Siden sidst: 
 
Sejlerskolen 
Teori: Der er allerede overtegnet til vinterholdet 2016-17 (18 kursister). 
Flot ! 
Starter 26/10 2016. 
 
Nyt lærred indkøbes ifm. Sejlerskolens teoretiske undervisning 
 
Praktisk Sejlads: 
Ønske om at anvende de gamle modulopbyggede undervisningshæfter, da 
det er nemmere at undervise efter. 
 
Der er allerede en del nye undervisere, der har meldt sig på banen til forårets 
2017 praktiske Sejladser  
 
Ønskelisten: IB2, Maxi 77 stadig et ønske.  Der søges Fonde. 
Lars arbejder videre med IB 2 
 

 
Mandagssejlads 
Lars og Mads arbejder over vinteren på at forfine reglerne for 
mandagssejladserne. 
 
 
Kurser 
Vinter: Er ved at få kurser på plads. Sejltrim, udvidet sejltrim m.v. 
Peter Staun har skaffet undervisere. 
 
IB1 
Sejl (forsejl og storsejl) skal repareres.  
Jørn sætter i gang i løbet af vinteren. 
 
 
 
 
 
 



6. Arrangementsudvalg 
 
Siden sidst: 
Herretur Mors Rundt 2016 er afholdt med masser af deltagende både og 
sejlere. Et vellykket arrangement. 
 
Kommende Aktiviteter: 
 
Standerstrygning  
Afholdes den 29. oktober.  
Michael har lavet slagplan. 
 
Ingen afriggerfest i år. Til gengæld vil vi holde en fest i forbindelse med 
standerhejsning forår 2017. 
 
Michael tjekker om træmasten skal ned i år. 
 
Nytårs soiré 
31-12-2016 kl. 16.30. En god tradition. Michael arrangerer. 
 
Familiesejlads 
Skrue op for familiesejladsen i 2017. Ny målsætning. 
 
Vild med Vand og Forretningsudvalget: 
Michael var til sidste møde. Flere i Forretningsudvalget var på vej ud. 
Afventer ny indkaldelse til et møde i november. Michael deltager i 
novembermødet.  
 
 
 
7. Driftsudvalg  
 
Siden sidst: 
 
Grundet afbud fra Lennart afventer drøftelse af emner vedr. budgetter til 
drift og vedligehold af Sejlklubbens inventar , jolle, både m.fl. 
 
Indeværende års budget bliver ikke ændret.  
 
Ifm 2017 budget afsættes og prioriteres beløb  



Udvidelse af klubhus 
Arbejdes med klubhusudvidelse skal køre på 2 strenge: 

 
 Fuld udnyttelse eksisterende byggefelt på mastepladsen ved siden af 

klubhuset, 
 

 Samt udvidelse af byggefelt fra Havneforeningen (vil kræve flere 
dispensationer) 

 
Der arbejdes på omfang og kommisorium af byggeudvalg og sponsorudvalg. 
Fondraising – efterlyser personer til at være i sponsorudvalget. 
 
 
 
8. Ungdomsudvalg 
 
Siden sidst 
Udlån af udstyr.  
Forespørgsel om lån af ex optimistjoller i en weekend, med trænere som 
ansvarlige. Ekstra træningspas: OK. Gælder som en sædvanlig træning. 
 
Der er behov for flere optimistjoller. Der har været en ekskursion til Hou for 
besigtigelse af 7 nedslidte joller, som der forventes at kunne blive 4 
sejlduelige optimistjoller ud af. Forventes at beløbe sig til ca. 3.000,- pr. jolle, 
sejlklar med nye sejl. Der søges midler til indkøbet. Det undersøges også 
andre muligheder for indkøb, hvad koster en sejlklar optimistjolle ellers. 
Frank undersøger nærmere 
 
Frank og Lennart har drøftet fordeling af ansvar for drift og vedligehold af 
vores både. Følgende er aftalt. 
Lennart: Ansvar for IB og de 2 Brig følgebåde. 
Frank: Ansvar for optimister, Feva, Tera og Ynglinge bådene. 
 
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. 
 
Budget for vedligehold af joller, ynglingebåde m.v. – jf. ovenstående drøftelse 
under driftsudvalget – næste møde. 
 



Veste til instruktører: Der er bevilget sponsorat fra Alfa Laval. Model er 
fundet, skal indkøbes. Aktion: Frank. 
 
 
9. Nibe Surf Team, udvalg 
Vindmåler og vejrstation. Er købt. Kan lægges på hjemmesiden, så man kan 
se vind og vejrforhold i Nibe Havn – hjemmefra. Mangler at blive monteret. 
 
 
10. Samarbejde med eksterne foreninger 
Ruddi: 
 

 Jollebro, flydebro. Drøftes på næste møde i HF. 
 

 Moleforsøg er kørt, evalueres. Næste år køres forsøg med fast mole 
(pæle). Der er i øvrigt møde om ny mole hos Teknisk Forvaltning, 
Aalborg Kommune den 27-10-2016. vedr. vurdering af nordlig 
indsejling (i HF regi). 
 

 
11. Diverse 
DS konference. 4 deltagere fra NS. Deltager om lørdagen. 
 
Formanden takkede for god ro og orden. 
 
 
Jan Laursen, referent 
Nibe Sejlklub 
Næste møde afholdes den 6. december 2016 kl. 18.30.  


