
Bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub 
Onsdag d. 22. marts  2017 kl. 18.30  
Mødet afholdes i Klubhuset 
 
Deltagere: Ruddi, Lennart, Frank, Lars, Jens Jørn, Peter og Jan  
 
Afbud: Claus og Pia 
 
 

1. Kort opfølgning siden sidste møde  
Referat fra møde 2/2017 den 7. februar 2017 blev godkendt. 
 
Siden sidst:  
Generalforsamling er afholdt den 7. marts 2017.  
Der afholdes ekstraordinær generalforsamling den 28. marts 2017 kl. 19.00, 
da det konstateredes, at generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig. 
Referat fra den ordinære generalforsamling, lægges på hjemmesiden. Aktion 
Jan. 
 
Referater fra bestyrelsesmøder 1 og 2, 2017 er ikke lagt på hjemmesiden. Jan 
foranlediger. 
 
 
2. Målsætning 2016 samt 2020 plan.  
Ruddi havde forinden mødet fremsendt 2020 planen for Nibe Sejlklub. Alle 
gennemgår og tilføjer evt. 2020 plan – og målsætninger for 2017. Senest 
næste møde den 18. april 2017 er målsætninger for 2017 for de enkelte 
udvalg lagt fast. 
 
Generelt: Vi vil i 2017 have etableret en mentorordning for nye medlemmer.  
 
 
3. Økonomi, dataudvalg  
 
Lars er ny kasserer for Sejlklubben – Lars er samtidig også kasserer for 
Havneforeningen. Der er aftalt overdragelsesmøde 26.03.2017 med vores 
tidligere kasserer: Laury. 
 
Lars orienterede om arbejdet med at finde et nyt regnskabssystem. Der er 
ikke ved en hurtig screening af markedet umiddelbart nogle leverandører, 



der kan levere et regnskabssystem, der kan køre medlemsregister fælles for 
havn og sejlklub, og med udsendelse af særskilte opkrævninger. Lars 
arbejder videre med opgaven. Målsætning for 2017 er at have indkøbt et nyt 
regnskabssystem. 
 
Google Drev.  
Lars sender invitation ud til de bestyrelsesmedlemmer, der ikke har adgang 
til Sejlklubbens Google Drev. Ruddi og Lars har afholdt møde om emnet.  
Back up rutine skal udarbejdes. Hvis vi køber en licens følger der en 
sikkerhedskopiering med. Den koster ca. 30 kr. pr. bruger pr. måned. Indtil 
videre: Lars A. sikrer hver måned at lave back up på ekstern disk. 
Målsætning 2017: at få anvendelsen af fælles drev, Google Drev helt op at 
køre. 
 
 
 
4. PR-udvalg  
 
Takkebrev til sponsorer 
Der skal udsendes breve til vores sponsorer med tak for støtten i 2016 og 
velkommen i 2017. Takkebrevet kan med fordel koordineres med 
udsendelse af opkrævninger for sponsorater. Lars og Jan koordinerer. 
 
Året der gik med IB 
Jens Jørn har udarbejdet en rigtig fin beskrivelse af ”året der gik - 2016” med 
skolebåden IB. Dels renoveringer og vedligeholdelsestiltag samt flere 
spændende turbeskrivelser. Vi besluttede at lave en forkortet udgave til 
årets første udgave af Sejlrenden – og at lægge den komplette udgave på 
hjemmesiden. 
 
Alfa Laval 
Der er ansøgningsfrist den 15. maj 2017 hos Alfa Laval – under temaet 
”breddeidræt”. Vi søgte sidste år og modtog støtte på 5.000,- kr., som blev 
anvendt til nye sejlerveste til vores instruktører. Vi har også tidligere 
modtaget støtte til tørdragter til ungdomssejlere. Frank kommer med input 
til emner for hvad vi kan søge støtte til. Jan skriver en ansøgning.   
 
 
 
 



Lions Club 
Vi er opfordret til at søge om sponsorat fra Lions Club. Vi søgte uopfordret 
ultimo 2016. Jan følger op på stade, og hvorvidt der evt. skal skrives en ny 
ansøgning. 
 
 
Sejlrenden 1 / 2017 
Vi har en målsætning om at udgive Sejlrenden 1/2017 i løbet af april måned. 
Som sidste år skal der gerne være et indlæg fra hvert udvalg. 
Følgende emner 
 
- Planer for nyt klubhusbyggeri 
- IB og IB 2 
- Generalforsamling(er) 
- Mandagssejladserne i 2017 
- Vinterens kurser (VHF, Trim 1 og 2, meteorologi osv.) 
- Duelighedskurset – teori og praktik 
- Ny bestyrelse 
 
Indlæg sendes til Jan, som samler og sætter Sejlrende op. Det tilstræbes, at 
indlæg sendes inden 15. april, så vi kan nå at have en meget foreløbig udgave 
til bestyrelsesmødet den 18. april. 
 
 
 
 
 
5. Sejladsudvalg 
 
Lars og Peter holder overdragelsesmøde i Sejladsudvalget i starten af april. 
 
Der skal endvidere holdes møde med instruktørerne fra Sejlerskolen, 
praktisk sejlads sat med udvalget for mandagssejladserne. 
 
Kurset den 3. april om Rigtrim aflyses. Michael fra Elvstrøms Sails vil godt, 
men kan ikke før til efteråret. Det er ikke desværre ikke lykkes at finde en 
afløser. Lars annoncerer aflysningen på Facebook – g aflyser på 
hjemmesiden under ”Det sker” 
 
Alle instruktører pånær 1 har allerede meldt klar til praktisk sejlads – i 2017. 



 
Udlejning af IB og IB2 
Udlejning af IB og IB 2 bev drøftet. Det er umiddelbart en god idé, det er dog 
vigtigt at få drøftet det regelsæt, der bør gælde for udlejning. Emnet er en 
målsætning for 2017 under Sejladsudvalget. Vi har haft tilsvarende 
henvendelser for leje / lån af ungdomsbåde – måske kan vi trække nye 
medlemmer til hvis vi kan tilbyde lån / leje af sejlbåd.  
En forudsætning for at leje af IB kunne være, at man minimum har et 
duelighedsbevis. Der er umiddelbart positiv stemning i bestyrelsen for idéen, 
regelsættet skal imidlertid gennemdrøftes grundigt, booking, betaling, hvad 
hvis der sker fejl på materiel osv. osv.) 
Lennart tager fat i Dansk Sejlunion, om der er erfaringer for tilsvarende 
forhold fra andre sejlklubber.  
 
 
 
 
 
6. Arrangementsudvalg  
 
Første arrangement er Sejlklubbens standerhejsning, der foregår den 29. 
april – samme dag som den fælles arbejdsdag med Nibe Havn afholdes. 
Lennart er behjælpelig med at sætte Pia i gang med opgaven. 
Michael Steglich spørges, om han vil hjælpe lidt med i forhold til planlægning 
af standerhejsningen (som er første arrangement).  
 
I forhold til bespisning (pølser med brød) spørges HF, om de er interesseret i 
at afholde denne udgift. 
 
 
 
7. Driftsudvalg (byggeudvalg-projekt, budget joller mv. ) 
 
Lennart orienterede: 
 
IB den 2. er godt i gang med at blive gjort klar. 
 
Der er styr på planlægning af arbejdsdagen den 29. april. 
 
Driftsudvalget prøver at strukturere vedligeholdelsesomkostninger til  



IB1, IB2, de 2 ynglingebåde, Feva, og Optimist. 
Ved indkøb:  skriv på bilaget hvad det er til. 
 
Vores Stander skal ned til efteråret, den nuværende er ved at være rådden. 
Der er forespurgt om pris på en ny – hviket umiddelbart er meget dyrt. 
Planen er at indkøbe nye stammer, som vi selv udtørrer g bearbejder over 
vinteren 2017/18. Lennart arbejder videre. 
 
 
Byggeudvalget: 
 
Driftsudgifter: hvis det lykkes for os at komme igennem med det nye 
klubhus. Driftsudgifter vil blive ændret, det skal dialog med kommunen, som 
yder større til vores drift. 
 
Fundraising 
Ruddi har haft en dialog med en professionel Fundraiser: Loke Emil 
Petersen, fra Fundraiser.dk. 
 
Tilbagemeldingen er, at det er et meget ambitiøst – men ikke urealistisk 
projekt. For at få et projekt som dette til at lykkes handler det meget om  
motivering – bl.a. fra andre foreninger, herunder eksempelvis 
Havneforeningen, Autocampere, Nibe Handelsstandsforening, Aalborg 
kommune osv. - med udtalelse om at de støtter op og kan drage nytte af 
projektet / idéen. Formålet er at synliggøre overfor de forskellige fonde, at 
lige netop vores projekt er en super god idé.   
 
Der skal udarbejdes en plan for hvorledes denne fundraising skal ske, i 
hvilken rækkefølge skal der søges, der skal sikres opbakning til betingede 
støtter (hvis de gir, vil vi også give). Endvidere skal der udarbejdes nogle 
professionelle tegninger, der kan hjælpe med at visualisere vores projekt.  
 
Der skal findes en person eller personer, der alene har til opgave at drive 
processen med at rejse støttemidler til byggeriet. Ruddi forhører sig hos 
Mikkel Kloster, Jørn Rosenkilde, Henrik Vestergaard – om de skulle have lyst 
og tid til at engagere sig i denne opgave. 
 
Ruddi indkalder endvidere byggeudvalget til møde med Fundraiseren. Ruddi 
deltager også. 
 



 
Idé-møde den 27. marts 2017 vedr. ativiteter på Nibe Havn 
Lennart deltager for Nibe Sejlklub i idé-møde den 27. marts vedr. Liv og 
glade dage og aktiviteter på havnen. Der er også tanker om afholdelse af et 
loppemarked evt. sammen med andre aktiviteter på havnen. 
Det kunne med stor fordel være på den dag, hvor der generelt holdes 
Havnens dag.  
 
 
 
8. Ungdomsudvalg (planer, aktiviteter, budgetter mv) 
 
Projekt renovering af Ynglingebåde kører efter planen. Der er lagt masser af 
positive kræfter i at få dem gjort sejlklare. Der har været rigtig fin opbakning 
til projektet! 
 
Bådene er endnu ikke navngivet, men der har været en konkurrence herom. 
De kommer til at hedde hhv. ”kryds” og ”tværs”.  Navne kommer på primo 
april.  
 
Hallen er klar til at følgebåde m.v. kan komme ind igen. 
 
Vintersamlinger hver anden torsdag kører fortsat. 
 
 
 
9. Nibe Surf Team, udvalg  
Ruddi resumerede historien om Nibe Surf Team. 3 år siden – De kom med i 
Sejlklubben for 3 å siden og kom med i bestyrelsen. Der har været gode 
initiativer, som nu er ved at ebbe lidt ud.  
Vindmåler, webcam er indkøbt  
Der arbejdes andet regi på, at surferne er medlemmer i flere klubber, da 
kitesurfere er hvor vinden blæser. Altså et eller andet form for 
deltidsmedlemsskab af flere klubber. 
Vindmåler på klubhuset – webcam ved masteskuret. 
Lars kontakter Mads Bank Jeppesen, ang. opsætning. 
 
 
 
 



10. Samarbejde med eksterne foreninger  
 
Der har været afholdt dialog møde med Aalborg Kommune, hvor følgende 
emner er drøftet: Forsøg med molen, driftsbygning ovre på arealet samt 
vores planer om nyt byggeri. 
 
Den 27. marts holdes møde med Aalborg Kommune samt en havnekonsulent.  
Mødet handler om omlægning af molerne samt strømningsforhold i området 
ved evt. moleforlægning. Der er modtaget positiv tilkendegivelse vedr.  
forhåndstilsagn om at sætte 36 m nethegn ud i renden – som forsøg. 
  
Uddybning af Havnebassinet. Aalborg Kommune har tilkendegivet, at de vil 
støtte med op til 20-25% af omkostningerne ved. Vi har kontakt til Aalborg 
Havn om tilbud på uddybning til forskriftsmæssig dybde. Aalborg Havn  
renser op i Industrihavnen, og har stor erfaring hermed. Dialog i gang. 
 

 
 
11. Diverse  
Der var ingen emner under dette punkt. 
 
 
 
 
Jan Laursen, referent 
Nibe Sejlklub 
 
Næste møde afholdes den 18. april 2017.   


