
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                         

Formandsberetning på NSV generalforsamling 7. marts 2017. 

 

2016 er forløbet planmæssigt for NSV. Bestyrelsen har afholdt 2 større 
bestyrelsesmøde i årets løb og har gennemført yderligere koordineringer og 
”mødevirksomhed” via nettet. 

Fredagsbaren (Oles Bar) har kørt planmæssigt gennemsæson 2016. Vi har efter 
mange år med samme meget lave priser, besluttet i bestyrelsen at hæve barpriserne 
ved sæsonåbningen i efteråret – ikke mindst set i lyset af stigende priser på bar 
varerne, herunder også de frie Chips og dip. De moderate prisstigninger er blevet 
taget godt imod, og vi kan se, at vores overskud allerede er blevet bedre. Vi har også 
fået indført betaling med telefon-kredit-kort. Desværre blev det i første omgang 
SWIP, da det var det system Spar Nord kunne tilbyde. Det gav lidt ekstra arbejde til 
nogle at vores bartendere, da mange ønskede at betale med MOBILPAY. Det skulle 
så via en privat konto og ind på barens mobilnummer. Vi har dog kunnet se et stort 
ønske om, at kunne betale med MOBILPAY i baren. (Igen en årsag til forøget 
omsætning!) Vi har efterfølgende på et møde i Spar Nord fået lovning på snarest 
muligt overgang til MOBILPAY. 

 En stor tak til vores entusiastiske bartendere og indkøbere, der gennem sæsonen 
har skabt en god stemning i baren og medvirket til en problemfri drift af 
Fredagsbaren.  

Vi har i år dækket udgifterne til ungdomsafdelingens sommertogt og Julefrokost. 
Yderligere donationer er mulige, så snart ønsker om nyanskaffelser eller dækning af 
ungdomsarrangementer indløber til undertegnede til behandling i NSV,s bestyrelse. 

Vi har i år et overskud på kr. 6.841,21.  Hvilket betyder, at vi en god økonomi og en 
passende ballast på bankkontoen i Spar Nord. Vi har afholdt et Ris Taffel 
arrangement for godt 25 deltagere til absolut kostpris (kr.25,00) for maden. Men 
takket være en stor frivillig arbejdsindsats, kom der alligevel et pænt overskud af 
baromsætningen. OG alle fik en festlig en fornøjelig aften. Vi har i JAN afholdt et 
tilsvarende arrangement med SKIPPER menu og kultfilm, til stor fornøjelse for godt 
30 deltagere. 

Jeg vil gerne understrege, at formålet med NSV også i høj grad er, at give 
medlemmerne en god oplevelse, når de deltager i Sejlklubbens og NSVs 



                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                         

arrangementer – samtidig med, at vi kan donere et pænt beløb til Sejlklubbens 
ungdomsarbejde og drift. Medlemstallet er pt. 50 kontingentbetalende medlemmer. 

Sluttelig vil jeg gerne opfordre alle til at betale det årlige kontingent på kr. 100,- ind 
på NSV,s konto, samt sikre sit medlemskab med en korrekt E-mail adresse til 
sekretæren. OG ikke mindst: At frekventere vores hyggelige Fredagsbar.   

Tak for fremmødet, og tak for deltagelse i valg til nye bestyrelsesmedlemmer. Jeg 
takker af som formand for NSV efter mere end 10 år på skift i bestyrelserne for Nibe 
Sejlklub, Nibe Havn og Nibe Sejlklubs Venner. 

Vel mødt til en ny sæson i Nibe Sejlklubs Venner. Fredagsbaren er åben fra 
Standerstrygning til Standerhejsning. 

På bestyrelsens vegne 

Ole Friederich 

Fmd. NSV. 


