
Bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub 
Tirsdag d. 17. Januar 2017 kl. 18.30  
Mødet afholdes i Klubhuset 
 
Deltagere: Ruddi, Lennart, Frank og Jan  
 
Afbud: Claus, Lars, Jens Jørn, Laury og Michael 
 
 

1. Kort opfølgning siden sidste møde  
Referat fra møde 6/2016 den 6. december 2016 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 vi, at der var OK på det meste. 
De enkelte forestående opgaver, hvor vi ikke er helt i mål, er refereret under 
punkterne nedenfor. 
 
Ruddi agter at samle op på mål og på gennemførte aktiviteter i 2016 i 
beretningen til generalforsamlingen. Ruddi rundsender, når forslag er 
udarbejdet. 
 
Til næste møde (aktion alle):  
Ruddi skal have input til beretningen vedr. status på gennemførte aktiviteter 
i 2016 i hht. vores 2020 plan. Endvidere skal de enkelte udvalg begynde at 
fastlægge mål for 2017.  
 
 
 
3. Økonomi, dataudvalg (medlemsstatistik/kartotek, budget mv.) 
 
Regnskab 2016: 
Laury rundsender forud for mødet den 7/2 2017, og vi kommer til at bruge 
noget tid på at gennemgå regnskab og budget. 
 
Status på økonomi (regnskab, foreløbig årsrapport for 2016) var rundsendt 
inden mødet. Konklusion: 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 følges op på BM den 7/2 2017. 
 
 
Budget for 2017: 
Der forestår en prioritering i forhold til kommende budgetlægning med 
økonomi til drift og vedligehold af joller følgebåde m.v. : 
 

 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. 

 
På mødet den 7/2 2017 færdiggøres budget 2017. 
 
 
Opfølgning på målsætninger: 
 
Google Drev 
Claus Kirring og Lars A er ansvarlige for i løbet af vinteren at lave struktur og 
intromanual, samt intromøde.  Vi er begyndt at lægge materiale op 
(bestyrelsesreferater, ansøgninger sponsorater, Sejlrenden osv.) 
Fastlæggelse af struktureret ”Folder struktur” forstår. Mål er at få det så klar, 
at bestyrelsesåret 2017 kører via Google Drev. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. PR-udvalg (ansøgning fonde, fundraising-udvalg(byggeri), hjemmesiden 
mv.) 
 
Siden sidst: 
 
 
Ansøgning til Nordeafonden 
NS deltog i overrækkelse af sponsorat fra Nordeafonden i forbindelse med 
SIFA TV Bingo tirsdag den 20. december. Vi er tilgodeset med hele 10.000,- 
kr. til påskønnelse af indsatsen i Ungdomsafdelingen . 
 
Fremsendte ansøgninger i perioden 
Der er i december 2016 fremsendt ansøgninger til  

 Guldgåsene 
 Lions Club 
 Lind fonden 

vedrørende nye sejl til skolebåden IB. Vi afventer svar. 
 
Liste over fremsendte ansøgninger 
Jan har udarbejdet liste over, hvor vi i 2016 har ansøgt og hvornår.  
Listen findes på Google Drev – under Nibe Sejlklub/Sponsorer/2016 
ansøgninger. Tilsvarende ligger også kopi af fremsendte ansøgninger, i Word 
og PDF. 
 
Bestyrelsesreferater 
Alle bestyrelsesreferater er nu pr. januar 2017 at finde på hjemmesiden. 
Referaterne findes også på Google Drev under Nibe Sejlklub/ 
Bestyrelsesmøder/”dato for mødet”. 
 
 
Forestående aktiviteter: 
 
Kalender og hjemmeside. 
Den gamle årsoversigt for aktiviteter i Nibe Sejlklub har været efterspurgt. 
Ruddi sender til Jan, som lægger den på vores hjemmeside under ”Det sker”. 
 
Brev til sponsorer 
Der skal primo 2017 udarbejdes brev til vores sponsorer med ”tak for 
støtten” i 2016. Aktion: Jan 
Udsendelse af girokort for 2017 skal udsendes. Aktion Laury. 



Kommende artikel i Nibe Avis: Vinteraktiviteter i Nibe Sejlklub 
(svømmehallen, ungdomsafdelingen, teori duelighed, kurser, trim 1 og 2, 
VHF, Spiler osv.) Jan udarbejder.   
 
 
 
5. Sejladsudvalg (kurser, sejlads, skole, IB2 mv.) 
 
Kurser kører: 

 Sejltrim 1 og sejltrim 2 er afholdt. 
 VHF-kursus.14-15. januar 2017 afholdt 
 Meteorologi afholdes 30. januar 2017 
 Spilerkursus afholdes 6. februar 2017 

 
Skolebåd IB2  
På sidste bestyrelsesmøde besluttede vi at der skal indkøbes en ekstra 
skolebåd, af samme type som IB: en Maxi 77. Udvalget: Lars, Lennart og Jens 
Jørn har været særdeles hurtigt arbejdende idet der allerede nu er indkøbt 
en ny ”IB 2”.  ”IB 2” er ankommet til bådpladsen i Nibe. 
Der skal søges sponsorater til den – det er en forestående opgave. 
 
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.) 
 
Siden sidst 
Nytårs Soiré er afholdt og var pænt besøgt af 30-40 personer. 
 
Nytårskur er også afholdt, vi kunne akkurat holde os under maks. grænse for 
antal personer i klubhuset. 
 
Der er udsendt invitation til familietur i juni (den 17.-18. juni 2017). 



 
Kommende aktiviteter: 
 
Regattaskydning.  
Lennart: Har sat en finger i jorden – det kan efter forlydende godt lade sig 
gøre. Det overvejes om ”Nibe Sejlklubs Venner” evt. kan forestå 
arrangementet. Muligheden blev drøftet.  
 
 
 
7. Driftsudvalg (bla. byggeudvalg, byggefeltudvidelse, budget joller mv. ) 
 
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 
Der har været møde i byggeudvalget. Der arbejdes videre med 
klubhusudvidelse med fuld udnyttelse eksisterende byggefelt på 
mastepladsen ved siden af klubhuset. 
 
Lars Poulsen og Vibeke  
Bo (Kimbo) Nielsen 
Peter Staun. 
 
Opgaver er fordelt. 
Møde igen den 26/1.  
Mål er at have et skitseprojekt klar, så det kan forelægges på 
generalforsamlingen.  
 
Ruddi vil gerne rette henvendelser til forskellige personer vedr. Fundraising 
udvalget. Når skitseprojekt er på plads, har vi behov for assistance om at vi 
kan lave nogle pæne illustrationer til diverse ansøgninger / fundraising. 
Overvejes til næste møde.  
Lennart: Kulturbrugsen i Sebbersund har formået at skaffe diverse midler. 
Lennart forespørger, hvad og hvordan de har gjort. 
 



Ruddi vil gerne være med på at sætte ord på motivationen på behov for 
klubhusudvidelse og brugen af huset. 
 
Reminder: August 2017, frist for ansøgning til Lokale- og anlægsfonden hos 
Aalborg Kommune. 
 
 
 
8. Ungdomsudvalg (planer, aktiviteter, budgetter mv.) 
 
Siden sidst 
Gang i at renovere Ynglingebåd II – den er netop blevet sandblæst. Den er 
lidt osmoseramt. Der arbejdes videre over vinteren. 
 
Budget 2017 – der er leveret input fra vedligehold af jollerne.  
Der er behov for nye sejl til Feva jollerne. I 2017 søges herom i diverse fonde. 
5.000 pr. stk. pr. sejl. Vi har 2 Feva joller. 
 
Midler fra Nordea Fonden – 10.000,- .  
Dedikeret til køb af fine optimistjoller – vi forventer vi kan erhverve 2 joller. 
 
Hver anden torsdag holdes arrangementer gennem vinterperioden. 
 
Forsikringer: 
Der er indhentet tilbud på ansvar og kasko på vores følgebåde hos 
Pantaneus.  
 
 
Kommende aktiviteter 
Kurser: Der er en enkelt person, som gerne vil deltage i næste trin i 
træneruddannelsen: ”Træner 2”. Ruddi har fremsendt forespørgsel om 
muligheder for refusion / bidrag via Nordøstjysk Kreds af Sejlunionen. 
 
Der er møde i trænergruppen den 26/1 med henblik å at drøfte hvorledes 
træning skal foregå i 2017. 
 
Foråret 2017: Plan om at invitere en klasse eller evt. flere klasser med ned på 
havnen og promovere sejladsen. Frank arbejder videre med idéen. 
 
 



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

 
 Ruddi deltager i møde fredag uge 3 med Aalborg Kommune, Teknisk 

Forvaltning samt en havnekonsulent. Ulrik (Havnefoged) deltager 
også.  Emne: potentiel moleomlægning og uddybning af Havnen 
(måske i samarbejde med uddybning af renden). Målet er at få Aalborg 
Kommune til at tage ejerskab i havneområdets udfordringer (græs, 
sedimentering i havnebassinerne, opretning af stensætninger ved 
molerne, græsproblemer i havnebassinerne osv.). 
 

 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) 
 
 
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. 
 
 
 
 
Jan Laursen, referent 
Nibe Sejlklub 
 
Næste møde afholdes den 7. februar 2017 kl. 18.30.  


