
Bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub 
Tirsdag d. 18. april 2017 kl. 18.30  
Mødet afholdes i Klubhuset 
 
Deltagere: Ruddi, Lennart, Frank, Pia, Jens Jørn, Peter og Jan  
 
Afbud: Claus og Lars 
 
 

1. Kort opfølgning siden sidste møde  
Referat fra møde 3/2017 den 22. marts 2017 blev godkendt. 
 
Siden sidst:  
Der er afholdt ekstraordinær generalforsamling den 28. marts 2017 kl. 
19.00. Referat er udarbejdet og lagt på hjemmesiden.  
 
Referater fra bestyrelsesmøder i 2017 er nu også at finde på hjemmesiden. 
 
 
2. Målsætning 2016 samt 2020 plan.  
Målsætninger for 2017 for de enkelte udvalg er listet op under de enkelte 
udvalg nedenfor.  
 
 
 
3. Økonomi, dataudvalg  
 
Siden sidst: 
Ruddi oplyste, at Giro kort for kontingent snart sendes ud. 
Jan har udarbejdet forslag til sponsorbrev med tak for 2016 og velkommen 
til 2017. Brevet er sendt til Lars med henblik på udsendelse sammen med 
opkrævninger for 2017 til vores faste sponsorer. 
 
 
Målsætninger: 
 
Målsætning for 2017 er at have indkøbt et nyt regnskabssystem. 
 
Endvidere skal Google Drev - som fælles drev for Sejlklubbens aktiviteter – 
være fuldt implementeret i 2017.  



 
 
 
 
4. PR-udvalg  
 
 
Siden sidst: 
Takkebrev til sponsorer 
Jf. ovenstående er der udarbejdet 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 ungdomssejlerne. Frank kommer med input 
til emner for hvad vi kan søge støtte til. Jan skriver en ansøgning.   
Ruddi bemærkede, at det gerne må være noget tøj / beklædning med 
mærkater. Frank undersøger og giver besked til Jan. Evt. et sejl til Feva med 
påtrykt Alfa Laval. 
 
Lions Club 
Vi søgte uopfordret hos Lions Club ultimo 2016. Under mødet tikkede der en 
dejlig besked ind om at vi er tilgodeset med kr. 2500,-. Der er uddeling på 
Torvet den 28/4 kl. 15.00. 
 
Hjemmesiden: 
Der er behov for at få listet de forskellige udvalgsmedlemmer op på 
hjemmesiden – og hvor oplistningen er struktureret i forhold til de enkelte 
udvalg. Opgaven forestår. Jan er tovhlder. 



 
2020 plan skal lægges på hjemmesiden, herunder Sejlklubbens værdier. Jan 
foranlediger. 
 
 
Sejlrenden 1 / 2017 
Vi har en målsætning om at udgive Sejlrenden 1/2017 i løbet af april måned 
–eller forår. 
Som sidste år skal der gerne være et indlæg fra hvert udvalg. 
Følgende emner omtales 
 
- Planer for nyt klubhusbyggeri (Lennart) 
- IB og IB 2 (Jens Jørgen, IB den forkortede udgave af sejlerberetningen 

2016 IB ) 
- Generalforsamling(er) (Ruddi), beretninger skal med. 

Henvise til hjemmeside med referatet. 
- Mandagssejladserne i 2017 (Peter Staun) 
- Andre tanker og sejladsaktiviteter. Mors Rundt  juni, eller Fyn Rundt 

(Peter) 
- Vinterens kurser (VHF, Trim 1 og 2, meteorologi osv.) 
- Duelighedskurset – teori og praktik, Sejlerskolen 
- Bestyrelse m billeder? 
- Ungdom: Frank 
 
Indlæg sendes til Jan, som samler og sætter Sejlrenden op. Det tilstræbes at 
få sejlrenden ud ultimo april, senest primo maj. 
 
 
Målsætninger 2017: 
 

 Udgivelse af Sejlrenden 2 gange i 2017, forår og efterår 
 3 stk. artikler i Nibe Avis (første gang om standerhejsningen) 
 Velkomstpakke til nye medlemmer (sammen med kasserer / 

Havnefoged), hvad skal den indeholde? 
 I 2017 arrangerer vi en sponsoraften, dels for vores faste sponsorer, og 

dels for vores enkeltbidragsydere. Juni eller august? 
 At få bemandet PR udvalget med flere medlemmer, der stort som småt 

kan bidrage med ansøgninger om sponsorater, pressenyheder, Nibe 
Avis, alm. PR, hjemmesideopdateringer, Facebook opdateringer m.v. 



 Skubbe gang i hvervning af ”faste sponsorer” – vi skal have en (nyt 
udvalgsmedlem) person, der dedikerer sig denne opgave særskilt  

 At få mere gang i ”Nyheder” – til eksempelvis (nu er der referat fra 
bestyrelsesmøde, nu er der indlæg fra ungdom om en aktivitet, vi har 
fået sponsorat fra sponsor). 
. 

 
 
 
5. Sejladsudvalg 
 
Siden sidst 
Kurser: Der er inviteret til forårsmøde i NØJ kreds – vi springer over i denne 
omgang 
 
Mandagssejladser: 
Peter orienterede om at der har været afholdt møde den 17/4 om 
mandagssejladser. Der er kommet en ny liste om lystal, (SRS) – dem 
anvender vi i forbindelse med sejladserne. Mads har downloadet et 
tidstagningsprogram, som letter pointgivningen, så vi hurtigt kan få 
resultatet af aftenens sejlads. Der gives få point når man vinder. Banen er 
den samme som tidligere år. Der holdes skippermøde den 24/4.  Der 
informeres om regler, som der er ændret en smule på. De 10 punkter er 
opdateret. Hver sejlads udpeges en dommerbåd, som igangsætter og tager 
tider. Der kommer flere skud ved start, så den følger mere den officielle 
startprocedure. Der er tanker om forsøg med forskudt start, så aftenens 
første båd i mål også er aftens vinder. Der sejles igen efter almindelige 
søfartsregler, dog indføres 2”kapsejladsregler”: Plads ved mærket 
(gentlemansregel) indenfor 2 bådlængder, samt man må ikke luffe hinanden.  
 
Herreturen er i 2017 en selvstændig sejlads, som ikketæller med i 
mandagssejladserne. 
Sejladsudvalget består af Lars A., Mads, Jørn Riise og Peter Staun. 
Start 1. maj. 
 
Mål: at få så mange med ud at sejle som muligt. IB2 sejler med hver gang. 
(IB 1 sejler Sejlerskole om mandagen). 
 



Sejladsudvalget vil gerne lave en Nibe Cup, hvor der sejles 2-3 sejladser i 
løbet af en dag, hvorefter der er spisning / fælles aftensmad. Der arbejdes 
sammen med Arrangementsudvalget om idéen.  
 
 
Sejlerskolen: 
Jørgen Rosenkilde tovholder på praktisk sejlads. 
12 elever tilmeldt. Der er 3 på hvert hold.  
Praktisk Sejlads – starter medio maj. 
Der er lavet hold, og der sejles mandag-tirsdag-onsdag og torsdag. 
Gert Pedersen og Jørgen Rosenkilde er ”single” instruktører 
Søren Justesen og Jørgen Riise har en båd 
Claus Søe og Michael Steglich har en båd 
Lars A og Peter Staun er afløsere. 
 
 
Målsætninger 
 

 Vurdering af prisleje for deltagelse på sejlerskolen 
 Der skal flere ud at sejle til mandagssejladserne 
 Indførelse af mentorordning. Dem man har været instruktør for, er 

mentor det næste år. Så har nye sejlere én at gå til / spørge. 
 Spilersejlads / Genakkersejlads. Det er svært at planlægge, men 

sejladsudvalget vil gerne lave et arrangement. 
 Trim af riggen – till efteråret, der er lavet aftale med Elvstrøms Sails i 

Aalborg. Gennemføres til efteråret. 
 
 
 
6. Arrangementsudvalg  
 
Siden sidst 
Ruddi og Lennart orienterede om baggrunden for at der i år ikke bliver 
nogen Havnens dag i Nibe.  
 
Pia oplyste, at der er møde i arrangementsudvalget den 19/4, hvor også 
Michael Steglich deltager. 
Der skal planlægges det sidste omkring arbejdsdagen. 
Der skal sendes reminder ud om tilmelding. Lars A sender ud igen. 
 



Afriggerfest prioriteres. 
 
Ruddi orienterede om ”udvikling af medhjælperfest”. Medlemmer af 
Sejlklubben, der har ydet en aktiv indsats i et af udvalgene, inviteres til fest, 
som tak for hjælpen.  
 
Familietur afholdes den 17.-18. juni 2017. Invitationen er sendt ud. Jens 
Jørgen vurderer, om han har muligheder for at deltage. 
 
 
Standerhejsningen 
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. 
 
I forhold til bespisning (pølser med brød) spørges HF, om de er interesseret i 
at afholde denne udgift. 
 
Målsætninger 
 

 Nibe Cup 
 Afriggerfest 
 Familietur 

 
 
 
7. Driftsudvalg (byggeudvalg-projekt, budget joller mv. ) 
 
Lennart orienterede: 
Sejl er nu repareret til IB. Skal hentes i Aalborg (Lennart foranlediger) 
 
Sponsoraftale Klarup bådcenter. Jan sender papirkoncept til Lennart, som 
tager en snak med Klarup Bådcenter. 
 
Projekt Stander: Vi køber en stamme, som vi selv bearbejder. Træstamme er 
indkøbt. 
 
Reparationsopgaver koordineres via Lennart, der aftaler hvem der laver 
hvad. 
 



Nybyggeriet: Ruddi aftaler møde med Fundraiser. Tanken er 12-18 
måneders løbetid til fundraising.  
 
 
 
8. Ungdomsudvalg (planer, aktiviteter, budgetter mv) 
 
Projekt renovering af Ynglingebåde kører efter planen. Dåb koordineres om 
muligt under standerhejsningen. De kommer til at hedde hhv. ”kryds” og 
”tværs”.  Vi skriver i Sejlrenden herom.  
 
Der er planlagt klargøring af jollerne inden standerhejsningen. 
 
De 10.000,- kr. fra Nordeafonden er øremærket til et par nye optimister- så 
er det det, vi køber. Ungdomsudvalget arbejder videre – med fokus på indkøb 
af både, der er i en god vedligeholdelsesmæssig stand. 
 
Ønske om køb af vandkikkerter til børnene til Krabbeklubben. Indkøbes. 
Frank formidler.  
 
Frank melder ud til forældre til børnene i Krabbeklubben nu kan blive meldt 
ind i Sejlklubben.  
 
Benni, Lars og Mette deltager i forårsmøde i NØJ kreds (refereret ovenfor) 
 
Frank sender liste rundt til bestyrelsen – om alle de personer, der på den ene 
eller anden måde hjælper i Ungdomsafdelingen.  
 
Ungdomsudvalget har drøftet mulighederne for at tage de unge med ud at 
sejle mandagssejlads (som gaster) eller anden sejlads i de lidt større både. 
 
 
Målsætninger 
 

 Konsolideringsår, mht. anvendelse af nyt grej 
 Krabbebørnene kan nu blive medlemmer 
 Udnytte de nye muligheder, som vi har fået via ny følgebåd, nye og 

flere både 
 Fastholde de børn vi har, og satse på nogle få nye 

 



9. Nibe Surf Team, udvalg  
Intet nyt siden sidst. 
 
 
10. Samarbejde med eksterne foreninger  
 
I forbindelse med Generalforsamling i Havneforeningen, var der en drøftelse 
om fordele og ulemper ved obligatorisk medlemskab i Sejlklubben også. 
Havnebestyrelsen fik mandat til at arbejde videre med idéen. 
 
Moleforsøg: 
Sendt til Kystdirektoratet og er nu sendt i høring. 
Forsøget er ikke godkendt endnu. 
 
Havnebassinet er netop pejlet. Måledata er ikke tilgået endnu. 
Der satses på en løsning med at pumpe overskudssediment ud i fjorden igen, 
da det formentlig er den billigste løsning og kræver færrest 
miljøgodkendelser. 
 
Nibe Sejlklubs Venner har den 30/3 afholdt et fint arrangement med 
foredrag om kanalsejlads. 
 
Ydermere er der afholdt et arrangement med redningsveste, Sejl Sikkert – 
hvor der var test af funktionalitet, 10/4 2017. 
 
Lennart orienterede m afholdt fællesmøde på havnen med Guf og kugler, 
Husejerforeningen, Sejlklubben og Nibe Havn. 
Emner: spille solen ned, Sildefestival (ikke forveksles med de ”gamle” 
sildemarked), ting der promoverer Havnen. Der blev refereret herfra i 
Nordjyske.   Ruddi rundsender referat. 
 
Havnen har haft besøg fra Nordjyske, som har skrevet en fin artikel om Nibe 
Havn, og den gunstige udvikling, der er gang i hos Nibe Havn, herunder den 
markante stigning i antallet af gæstesejlere, vi har haft. 
 
 
 
 
 
 



11. Diverse  
 
Lennart foreslog, at vi skulle arbejde videre med en idé vedr. at gøre Nibe 
Sejlklub til den sikreste sejlklub i Danmark. Forholdet tages op igen på næste 
møde. 
 
Idéer kunne være: 
 

 Redningsvest med påskrift ”du er sikker i Nibe Havn”, kan udleveres 
(mod depositum). Guf og Kugler til at administrere. Søge TrygFonden 
om tiltaget.  

 
 Lys på stiger 

 
 Tryg Fonden har udviklet ny redningsstige. 

 
 
 
Jan Laursen, referent 
Nibe Sejlklub 
 
Næste møde afholdes den tirsdag den 23. maj 2017, kl. 18.30.   


