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NIBE SEJLKLUB  
 
Referat af Generalforsamling i Nibe Sejlklub 
Tirsdag den 7. marts 2017 
 
 

1. Valg af dirigent 
Erik Møller blev valgt med applaus.  
Det blev konstateret, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 
Generalforsamlingen er varslet på hjemmesiden, d 7-2-2017. 
Dagsorden var tilgængelig dog uden dato, bestyrelsen tager notits af der skal 
være dato på dagsorden til næste GF. 
 
Erik Møller noterede, at generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig for så 
vidt angår vedtægtsændringer.  
 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
Ruddi Kruse Mortensen gennemgik bestyrelsens beretning. Se bestyrelsens 
beretning bagest i dette referat. 
 
Efter beretningen åbnes der for spørgsmål til beretningen. 
 
Erik Møller nævner at referater fra bestyrelsesmøder skal hurtigere på 
hjemmesiden. Der mangler 2 referater pt. 
 
Beretningen blev herefter godkendt med applaus. 
 
Der blev opfordret til at støtte fredagsbaren. 

 
 

3. Forelæggelse af regnskab for 2016 til godkendelse, samt budget for 
2017 

Laury Kristoffersen fremlægger regnskab. 
 
Flere ægtefælle kontingenter, flere junior medlemmer, giver flere kontingent 
kroner. 
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Sponsorater fra sejlrenden på ca. 13.000 
 
For regnskabsåret er der et mindre underskud på 14.000,- kr. Bestyrelsen 
finder underskuddet acceptabelt, grundet nogle engangsinvesteringer i 
materiel løft. (IB, Ynglinge mv.) 
 
Der blev stillet spørgsmål til om nyanskaffede både fremgik som aktiver, det 
gør de ikke, bådene er betalt af sponsorer og optages ikke som aktiver til 
afskrivning. 

 
Med disse spørgsmål og svar blev regnskabet godkendt med applaus. 

 
Budget for 2017 fremlægges på fornemmeste vis. 

 
Budget for 2017 blev herefter godkendt med applaus. 
 
4. Fastsættelse af kontingent 
Det blev vedtaget at fastholde kontingentsatserne fra 2015 således: 
Almindeligt kontingent:  600,- kr. 
Ægtefælle kontingent: 800 kr. (600+200)  
Junior kontingent: 350 kr. 
 
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag  
Ændring af vedtægterne mht. alder fra 5 år. Og til og med 17. Forslag til 
ændring fra bestyrelsen. 
Der stemmes, ved håndsoprækning, og næsten alle stemmer for. 
GF er ikke beslutningsdygtig, derfor indkaldes til ekstra ordinær GF d. 28/3 
kl. 19.00 
 
 
Nyt klubhus projektet fremlægges af byggeudvalget. 
Lennart Olson, Peter Staun, Lars Poulsen, fremlægger. 
 
Overholdelse af lokalplan, og byggereglementet, søgning af tilladelse for 
ombygning og tilbygning. 
 
Plantegning fremvisning på projektor  
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Det fremlagte er en råskitse med mulighed for ændringer. 
 
Der bliver spurgt til om der bliver bedre akustik i det nye, og det bekræfter 
byggeudvalget at der tænkes på. 
 
Hvad koster det? 
Anlægsbudget, Bo ”Kimbo” fremlægger på fornemmeste vis. 
 
Overslag ca. 4,5mio for ombygning og tilbygning. 
 
Byggeudvalget afleverer opgaven til bestyrelsen med at finde finansieringen. 
 
Der bliver spurgt til om vi har byggeretten på grunden, det menes at det er 
sejlklubben der har byggeretten. Men dette undersøges selvfølgelig. 
 
Ruddi Kruse Mortensen fortæller om finansieringsplan for nyt klubhus: 
Der kan komme penge fra folkeoplysnings udvalget (kulturforvaltningen). 
Egenfinansiering ved lån ca. 400.000 kr. 
Værdi af eget arbejde 200.000 kr. 
Havnefinansiering, S/I – HF kr. 300.000 kr. 
Aalborg Kommune kulturforvaltningen 700.000 kr. 
Lokale sponsorer kr. 400.000 kr. 
Fonde kr. 2.500.000 kr. 
 
I alt 4.500.000 kr. 
 
Man har undersøgt ved professionelle fundraisere, om det er muligt at skaffe 
så mange penge, og det vurderes at det er muligt, men der skal professionelle 
fundraisere på banen. 
 
Der spørges til om tipsmidler indregnes, og svaret er ja, det indregnes under 
fonde. 
 
Der spørges til om man overvejer frivilligt arbejde på byggeriet. I den 
udstrækning at det er muligt vil frivillige blive inddraget, men dette skal ikke 
være en betingelse for projektets gennemførelse. 

 
Der spørges til om der kan accepteres højere kontingenter? 
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Hensigten er ikke at hæve kontingenter, men at favne flere medlemmer, og 
gerne hele havnen. Planen er 250 medlemmer iflg. 2020. 
 
NS og HF vil gerne højne fællesskabet på havnen ved bla. at NS og HF arbejder 
for at flere bådpladshavere er medlem af NS, som herved kan gøre brug af 
sejlklubbens faciliteter, fordele og tilbud. 
 
Der spørges til hvilken konsekvens det vil have hvis vi ikke får flere 
medlemmer. Svaret er at det ikke er hensigten at finansiere driften af et nyt 
klubhus med kontingentforhøjelser. Vi har vækstet medlemsantallet markant 
de seneste år og vi har en formodning om at flere kommer til jf. 2020 planen. 
 
Der spørges til om projektet er for stort til de nuværende antal medlemmer. 
Udfordringen bliver at sælge projektet og den gode historie, så skal 
sponsorkroner og byggeri nok være muligt. Et slut driftsbudget skal sættes i 
forhold til antal medlemmer, og derfor er målet også at hverve flere 
medlemmer gennem nye tiltag, men også at tænke nye 
anvendelsesmuligheder og formål ind i projektet. 
 
Havneforeningen og S/I har også interesse i byggeriet, fx nyt havnekontor, 
flere badefaciliteter og sejlerstue til gæstesejlere i sejlklubbens lokaler. 
 
Der spørges til om der forventes større indtægter fra udlejning, og nej disse 
modregnes tilskud, så udlejning af klubhus til fester er ikke en vej til at dække 
drift. 

 
Der ønskes at få en tilkendegivelse fra GF om bestyrelsen kan gå videre med 
disse planer, og lave mere konkrete planer. 
 
Der godkendes oplæg med stor applaus, med det forbehold at inden der lånes 
penge, skal det op på GF. 
 

 
6. Valg af kasserer 
Laury Kristoffersen, på valg, modtager ikke genvalg,  
Lars Andersen bliver valgt som kasserer med applaus 
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7. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
Michael Steglich (på valg, modtager ikke genvalg) 
Lars Andersen (på valg, modtager ikke genvalg) 
Pia Eriksen, valgt med applaus 
Peter Staun, valgt med applaus 
Jan Laursen (På valg) Genvalgt med applaus. 
Frank Hamborg (Ikke på valg)  
Lennart Olsson (Ikke på valg) 

  
 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen  
Claus Kirring, på valg, genvalgt 
Jens Jørgen Ørris, på valg genvalgt 
 
 

9. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant  
Børge Nygaard (ikke på valg)  
Jens Anton Røjen (ikke på valg) 
 
Peter Nielsen som revisorsuppleant, ikke på valg. 
 
 
 
10. Eventuelt 
Der spørges til oprensning af indsejlingen til Nibe Havn. Aalborg Kommune 
har tilkendegivet at det sker inden 1. april. 

 
Ruddi sluttede med at takke afgående bestyrelsesmedlemmer og kunne 
informere om at de alle fortsætter arbejdet i de udvalg, de har arbejdet i 
under den forgangne periode. 
 
Ruddi takkede dirigenten for et vel tilrettelagt og godt dirigeret forsamling. 
 
Dirigenten takkede til slut for professionelt arbejde samt god ro og orden. 
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BESTYRELSENS BERETNING 
NIBE SEJLKLUB 2017 

 
 
 
BESTYRELSEN 
 
Det går godt i Nibe Sejlklub. Vi bliver flere og flere, såvel medlemmer som 
frivillige. Energien er stor… glæden, entusiasmen og aktiviteterne blomstrer. 
Således også i bestyrelsen, som har afholdt 9 bestyrelsesmøder dette år, hvor 
opgaverne primært har været styret af årets målsætninger, der overordnet har 
været: 

 
 Den daglige drift afvikles som planlagt  

 Der arbejdes med delmål iht. 2020 planen 

 Flere frivillige skal tilknyttes udvalgene 

 
I modsætning til sidste bestyrelsesår, hvor der blev brugt meget energi på at 
etableret en langsigtet plan for sejlklubben, 2020 planen, har vi dette år 
fokuseret på målopfyldelse iht. planen.  
 
For lige kort at opsummere er strukturen i sejlklubben blevet ændret i 2014 
således at alle opgaver i sejlklubben løses i 6 forskellige overordnede udvalg 
svarende til antallet af bestyrelsesmedlemmer, der hver især koordinerer 
opgaverne i de respektive udvalg. Udvalgene består udover koordinatorerne af 
mange ihærdige frivillige som udfører en stor indsats. Vi kan stadig godt bruge 
flere frivillige til de forskellige udvalg, så har man lyst til at give en hånd med 
inden for et bestemt område, så er det blot at give besked til en i bestyrelsen. 
Strukturen og de forskellige udvalg kan findes på sejlklubbens hjemmeside.  
 
I 2015 blev der arbejdet på at etablere en langsigtet plan, kaldet 2020 planen, 
som beskriver vores værdier og en udviklingsplan for Nibe Sejlklub frem til 
2020. Herved har vi som klub noget at arbejde for og henimod, hvorfor det er 
relativt nemt at opsætte enkelte delmål for bestyrelsesåret. Planen er ikke 
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stationær, men kan ændres som nye tanker og idéer opstår. 2020 planen blev 
offentliggjort i klubbladet sejlrenden nr.1 2016 og kan findes på hjemmesiden. 
 
Sejlklubbens 6 udvalg udarbejdede umiddelbart efter sidste generalforsamling 
målsætningen for bestyrelsesåret 2016 med udgangspunkt i den etablerede 
2020 plan og målene har været mange og ambitiøse. Alle udvalg har arbejdet 
med stor ihærdighed og fokus på at nå målene.  
 
Målsætningen for 2017 vil blive udarbejdet snarest igen med udgangspunkt i 
2020 planen. Allerede fastlagte sejlklubsaktiviteter for det kommende år, kan 
findes på en samlet kalender på sejlklubbens nye hjemmeside under ”Det sker”, 
hvor der også findes enkelte beskrivelser af arrangementerne.  
 
En kort opsummering af hvad der i udvalgene er arbejdet med vil fremgå af 
beskrivelsen i de enkelte udvalg. 
 
 
DATAUDVALGET 
 
I dataudvalget, som også tæller det regnskabsmæssige, arbejdes der på at få 
etableret et nyt regnskabssystem i samarbejde med havneforeningen (HF), dels 
af synergimæssige årsager, men også for administrative lettelser.  
 
Endvidere arbejdes med forbedring af medlemsdatabasen i samarbejde med 
havneforeningen, hvor det ønskes at vi kun har én medlemsdatabase, som 
indeholder alle oplysninger for både havneforeningens og sejlklubbens 
medlemmer, hvorved det bliver meget nemmere at udsende meddelelser og 
information til medlemmerne. Såfremt at der opstår ændringer af Jeres 
kontaktoplysninger, mail og adresse, bedes I meddele dette til dataudvalget der 
koordineres af kassereren.  
 
Samarbejdet med havneforeningen er intensiveret, da vi i begge foreninger jo 
gerne vil skabe de bedste rammer for havnens brugere (vores medlemmer), 
således også et fælles samarbejde om at havneforeningens medlemmer også 
bliver medlem af Nibe Sejlklub, hvilket vi mener vil højne fællesskabet på 
havnen samt medføre en lang række andre fordele for såvel havneforeningens 
som sejlklubbens medlemmer.  
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Endvidere arbejdes der på etablering af et fælles virtuelt arbejdsdrev for 
bestyrelsen, således at det sikres, at intet går tabt og at det for nye bestyrelses- 
og udvalgsmedlemmer er langt nemmere at sætte sig ind i hvad der foregået 
tidligere, da alt er gemt på dette arbejdsdrev. Proceduren omkring denne 
anvendelse rulles ud snarest. 
 
Der håndteres også indberetninger og analyseres på medlemsstatistik i 
dataudvalget, hvor det ses, at vi i Nibe Sejlklub har formået at blive en hel del 
flere over de seneste år og det stik imod udviklingen på landsplan, hvilket vi må 
takke alle de mange frivillige for. De gør et stort arbejde for at udvikle 
sejlklubben i en positiv retning… det kan vi godt være stolte over. Vi tæller 
ultimo 2016, 172 medlemmer incl. 23 juniormedlemmer. Derudover kommer 
krabbeklubbens 10 medlemmer. Velkommen til alle nye medlemmer! 
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PR-UDVALGET 
 
I PR – udvalget, der koordineres af sekretæren, har målsætningen været at få 
udgivet vores klubblad 2 gange dette år i en forårs og efterårs version. De fleste 
har sikkert allerede læst bladene, hvor vi gerne modtager flere gode 
sejlerhistorier fra medlemmerne.  

I udvalget arbejdes også med sponsorer 
og her har sejlklubben en række lokale 
trofaste sponsorer, som værdsættes 
højt. Endvidere er der søgt om 
enkeltsponsorrater fra flere 
virksomheder, bla. IPA, som har 
sponsoreret en ekstra følgebåd til 
103.750 kr. Derudover har vi modtaget 

10.000 kr fra både Danske Bank og Nordea Fonden, samt 5.000 kr fra Alfa Laval. 
Der er endvidere udarbejdet en årskalender for ansøgninger af sponsorater, 
således ansøgninger bliver sendt i rette tid.  
 
På mediesiden er der udgivet to artikler om Nibe Sejlklub i Nibe avis det sidste 
år. Desuden har vi været så heldige, eller dygtige om man vil, at få en uvurderlig 
disponering på TV2-nord hele 2 gange om henholdsvis vores ungdomsafdeling 
og vores sejlerskole. Indslagene kan ses på vores hjemmeside. 
 
Endvidere har PR - 
udvalget i samarbejde 
med Husejerforeningen 
og Havneforeningen fået 
etableret en flot ny 
hjemmeside. Der 
mangler stadig noget 
finpudsning, som bliver 
et delmål for det 
kommende år. Besøg den 
endelig, her findes 
mange gode oplysninger. 
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Facebookgruppen sorterer også under PR og her bruger 90 medlemmer flittigt 
siden, men der er plads til mange flere, så er der nogen som ikke er med, er det 
blot at spørge om hjælp, hvis behovet er der. Ungdomsafdelingen har også en 
facebookgruppe, som bruges flittigt. 
 
Endelig er der med hjælp fra havnen og driftsudvalget opsat nye skilte ved 
indkørslen til havnen og på klubhuset for at synliggøre sejlklubben og gøre det 
nemmere at finde vej. 
 
 
SEJLADSUDVALGET 
 
Sejladsudvalget har som navnet antyder at gøre med alle klubsejladser og 
sejlerskolen i seniorafdelingen, som vedbliver at være en stor succes. Faktisk går 
der pt. 18 elever på den teoretiske del af duelighedsbeviset, som skal til eksamen 
her i marts, held og lykke til dem. En del har allerede tilmeldt sig praktisk sejlads 
her til foråret, men der er stadig ledige pladser. Sidste år fik 12 nye sejlere 
duelighedsbevis, tillykke til dem.  
 

Sejladsudvalget fortsætter 
succesen med de ugentlige 
klubsejladser og kunne igen i 
år konstatere fremgang i 
antallet af deltagere. Således 
deltog 39 forskellige både og 
11,4 i gennemsnit i 2016… det 
er rigtig godt gået! Vi håber i 
bestyrelsen, at endnu flere vil 
tage del i disse hyggelige 
sejladser, som er åben for alle 

og som vanligt afsluttes med en sammenkomst i klubhuset, hvor bølgerne også 
går højt. Sæsonen rundes af med kåring af klubmesteren, som sidste år blev 
Benny og Gert i Dynamic Blues… tillykke herfra. Nærmere info. om bane mv. kan 
findes på hjemmesiden. 
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Årets livøtur blev afholdt på en 
sejladsmæssig fin weekend. Turen for 
det kommende år er allerede 
annonceret og går formentlig til Fur 
eller et andet sted i området. Vi håber på 
at flere ønsker at deltage i denne 
begivenhed, som ligger 3. weekend i 
juni.  
 
 

Sejladsudvalget annoncerede også en 
fælles sejlads til den Svenske 
skærgård i uge 28-30, men desværre 
var vejret ikke helt med os sidste 
sommer. Det afholdte dog ikke en del 
fra at søge den smukke natur i 
skærgården, hvor vi dog også 
oplevede glimt af sommeren.  
 
 
 
 

Turen gik over Læsø, som var velbesøgt af sejlere fra Nibe Sejlklub. 
Sejladsudvalget lover at forsøge med et lignede tiltag en anden gang. 
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Herreturen Mors rundt er 
og bliver et tilløbsstykke 
og vi kunne da også dette 
år berette om en 
fantastisk tur med ca. 80 
deltagere i op mod 25 
både. Også denne gang 
blæste en god vind, så der 
var lagt op til en meget 
tæt kapsejlads, da starten 
gik umiddelbart efter 

Vildsundbroen. Der blev sat rigeligt med sejl i kamp om pointene efter lys-
talstabellen, så alle mand måtte gå til hånde og det med en så stor ihærdighed, at 
selv ikke 80 pund flæsk var nok til at mætte de sultne sejlere ved aftenens 
fællesspisning. Vi ser frem til et godt arrangement dette år. 
  
 

Der blev denne vinter 
tilbudt forskellige kurser i 
sejlads, heriblandt trim 
kurser for såvel begyndere 
som øvede med og uden 
flyvesejl samt meteorologi. 
Endvidere VHF kursus fra 
VHF – skolen. Alle kurser 
var en så stor succes, at 
pladsen til tider var trang i 
klubhuset. Der arbejdes på, 
at fortsætte denne succes 
næste vinter. 
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 ARRANGEMENTSUDVALGET 

Arrangementsudvalget startede sejleråret med at arrangere standerhejsningen, 
som blev fejret med tilriggerfest/grillaften den sidste lørdag i april. Det var et 

fint arrangement selv om vi måtte 
nyde aftenen indenfor. Vi vil 
fremover forsøge at øge fokus på 
dette arrangement således at vi 
kan få en rigtig velbesøgt 
tilriggerfest stablet på benene. 
Derfor reserver gerne sidste 
lørdag i april.  
 
 
 
 
 

 
Som året før deltog Nibe Sejlklub på havnens dag, hvor specielt 
ungdomsafdelingen, tiltrak mange interesserede tilskuere. Desværre bliver der 
ikke nogen Havnens dag i 2017, primært grundet det kommende byggeri af 
fælleshus og tilholdssted for vinterbaderne. Vi håber at arrangementet kommer 
stærkt tilbage i 2018. 
Standerstrygningen blev afholdt i vanlig stil med uddeling af præmier og 
anderkendelser til ungdomsafdelingen, samt kåring af årets klubmester. 
Afriggerfest blev der ikke afholdt, men vores håb er, at vi de kommende år kan 
skabe opbakning omkring afholdelse af et sådant arrangement. 
Nytårssoire blev som vanligt afholdt i fin stil. 
Regattaskydningen har desværre lidt en trang skæbne, da der nu kræves 
våbentilladelse. Arrangementsudvalget arbejder på om en dispensation kan 
fremskaffes. Desuden arbejdes på en række andre alternativer. 
Slutteligt, men ikke mindst har Ole's bar gennem Nibe Sejlklubs Venner afholdt 
fredagsbar med stor succes, som sejlklubben har nydt godt af.  
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DRIFTSUDVALGET 
 
Nibe Sejlklubs succes rammer også et travlt driftsudvalg, der dette år har tilføjet 
flere nye både til flåden. Der er indkøbt 2 brugte ynglingebåde, som netop nu er 
ved at blive klargjort til næste sæson.  

 
Tilsvarende for en ekstra skolebåd til 
sejlerskolen, IB D.2. er, som den eksisterende 
skolebåd, en fin Maxi 77, der har fået Jørgen 
Frost som oppasser. Det giver os en større 
kapacitet og fleksibilitet, da det pt. kniber med 
at imødekomme efterspørgslen på kurser i 
praktisk sejlads.  
Endvidere har vi fået en helt ny brig med 50 HK 
motor således at vi nemmere kan trække joller 
ud og ind af sejlrenden. Alle indkøb er foretaget 
for sponsormidler, hvilket vi takker meget for. 

Jo mere aktiv sejlklubben bliver 
des flere opgaver er der også i 
driftsudvalget, og heldigvis har vi 
mange frivillige, som bidrager til 
at holde klubbens materiel 
funktionelt på alle områder, 
således at alle aktive brugere får 
en positiv oplevelse. 
 
Driftsudvalget har også en stor 
andel i arbejdsdagen, som blev 
afholdt sammen med standerhejsningen sidste år, hvilket den også bliver dette 
år. Enhver hjælp er velkommen, hvor vi dette år bla. skal arbejde på at etablere 
et nyt ungdomshjørne med jollebro sammen med havneforeningen, hvor også de 
”nye” ynglingebåde vil få plads. Arbejdsdagen er sidste lørdag i april. Både 
arbejdsdag og standerhejsning er for alle medlemmer og det ene arrangement 
udelukker bestemt ikke det andet… alle er velkomne. 
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Derudover arbejdes med renovering af stander, vedligeholdelse af klubhus, 
montage af nye skilte, oprydning og tilpasning af lokaliteter, sten ved facaden 
osv. Endvidere er der kommet skik på bestik og porcelæn til gæstesejlere. 
Med et stigende medlemstal, øgede aktiviteter, en større flåde sammenholdt 
med standen af vores nu snart 30 år gamle klubhus, er der med base 
driftsudvalget nedsat et byggeudvalg, som arbejder på at se på hvilke 
muligheder vi har for at udvide og renovere vores bygninger. Det er et stort 
projekt, men vi betragter i bestyrelsen projektet som realistisk på basis af 
rådgivning fra div. instanser. En status på dette projekt vil blive givet på denne 
generalforsamling.  

 

UNGDOMSUDVALGET 
 
Ungdomsudvalget har stor succes med at tiltrække nye sejlere og har igen 
udvidet antallet af medlemmer. Endnu flere trænere og aktive forældre... det er 
en fornøjelse at se kreativiteten blomstrer her. Det store engagement i Nibe 
Sejlklubs ungdomsudvalg har sat spor langt ind i DS’s rækker… så meget at de 
henviste TV2-nord til Nibe Sejlklub med fokus på den gode historie. Det blev der 
et fint indslag ud af, som kan ses på vores hjemmeside.  
 

Ellers startede året med 
et helt nyt koncept, 
krabbeklubben, som 
handler om at tiltrække 
de helt unge kommende 
sejlere ned til 5 år. Ja 
faktisk har de ikke været 
medlem af sejlklubben, 
men kun tilknyttet 
grundet vores vedtægter. 

Vi har derfor også på programmet i dag, at åbne op for at ungdomsafdelingen 
kan optage medlemmer ned til 5 år.  
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Krabbeklubben tæller i dag 10 børn.   Grundet de mange nye sejlere, har vi som 
tidligere nævnt udvidet mulighederne her i sejlklubben med nye både… 

ynglingebådene for de ældste, 
som glæder sig til nye 
udfordringer. Det levner plads 
i Fevajollerne til de øvede. 
Endvidere de nye muligheder 
den ekstra Brig kan bibringe 
ved træningsaftnerne 
værdsættes. Ungdomsudvalget 
har dog større ambitioner og 
sørger flere optimistjoller. 
Derudover arbejdes der også 
på at låne 2 laserjoller. Med 
den fart… hvem ved, måske er 

ligaen at skimte i horisonten… 
 

De unge var dette år endvidere på 
sommer camp i Aalborg, kapsejlads i 
Egense, på alternativ campingtur og 
deltog med opvisninger på havnens dag.
  
Vinteren igennem har der været 
undervisning og andre arrangementer 
for de unge.  
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Endvidere er der arbejdet meget på projekt ”ungdomshjørne”, øst for 
havnebadet, som bla. tæller en ny flydebro ved slæbestedet, der etableres i 
samarbejde med havneforeningen. 
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Ny folder for ungdomsafdelingen er det også 
blevet til. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NIBE SURF TEAM 
 
Det nye område i Nibe Sejlklub, Nibe Surf Team, som er forbeholdt kitesurfere, 
windsurfere og SUP boardere, har haft et svært år. Det er vanskeligt at tiltrække 
og især fastholde denne medlemsgruppe, som gerne er der hvor vinden blæser 
og vel og mærket i den rigtige retning… det er ikke altid i Nibe. Derfor arbejdes 
der pt. i et tværorganisatorisk udvalg mellem Dansk Sejlunion og flere 
sejlklubber ved Limfjorden med henblik på en organisering med tilhørsforhold 
flere steder. Der er stadig mange visioner til fremtiden på dette område, hvilket 
der arbejdes videre på.  
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Alt i alt må vi i bestyrelsen konstatere, at det har været et meget travlt år. 
Udover alle de nævnte aktiviteter og arbejdsområder har vi også deltaget i et 
tværorganisatorisk samarbejde med DS (Dansk Sejlunion) og NØJ (Nord Øst Jysk 
Kreds) om udvikling af samarbejde på forskellige fronter. Ligeledes er der 
indhentet inspiration til klubudvikling, ungdomssejlads og arrangementer på DS 
klubkonference. 
 
Afslutningsvis vil vi i bestyrelsen gerne sende en stor tak til alle de mange 
frivillige for den uvurderlige indsats gennem denne sæson. Også mange tak til 
alle vore sponsorer, Nibe Sejlklubs Venner og alle øvrige som har været med til 
at gøre en forskel for Nibe Sejlklub. Vi ser frem til et nyt og spændende år i Nibe 
Sejlklub. 
 
På bestyrelsens vegne 
Ruddi Kruse Mortensen 
D. 7. marts 2017 
 


