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NIBE SEJLKLUB 
2020 PLAN 

 
 
Vi har i Nibe Sejlklubs bestyrelse gennem året 2015 arbejdet med værdigrundlag og visioner for 
Nibe Sejlklubs fremtid. Af sejlere bliver der på landsplan færre og gennemsnitsalderen øges. Det 
er en stor udfordring for mange sejlklubber rundt om i Danmark. Det har vi i Nibe Sejlklubs 
bestyrelse sat som mål, at gøre noget ved, hvorfor vi har skærpet opmærksomheden omkring den 
måde klubben drives på og hvorledes vi trækker nye sejlere til vores flotte havn og seværdige fjord 
med de mange muligheder.  
 
Visionerne, som er udarbejdet af de enkelte udvalg, baseres på tanker om nye idéer, ønsker og 
drømme om fremtiden og skal i en vis udstrækning danne basis for målstyring de kommende år. 
Det er ikke ensbetydende med at planen lægger fast, men er tænkt som en dynamisk størrelse, 
der korrigeres i den udstrækning tanker og projekter udvikles. Den er så og sige et øjebliksbillede 
af tanker om fremtiden som den tænkes pt. af bestyrelsen. Det er vores håb, at den kan inspirere 
vores medlemmer til at komme med endnu flere spændende idéer til fremtiden, som gerne 
fremsendes til den siddende bestyrelse. 
 
 
 
Værdigrundlag: 
 

• Vi vil mangfoldigheden, plads til alle 
• Vi skal have det sjovt på vandet 
• Sikkerhed gennem godt sømandsskab, sejlerskolen 

 
 
Visioner, overordnede 2020: 
 

• 250 NS-medlemmer 
• 100 NSV-medlemmer 
• 40 junior-medlemmer 
• 6 ungdomstrænere 
• 40 surfermedlemmer  
• Udvidelse af klubfaciliteter 
• Flere frivillige i udvalg 
• Øget klubengagement fra medlemmerne 
• Øget samarbejde med HF-S/I om tiltag på havnen, klublokaler, medlemsblad, faciliteter for 

gæstesejlere, markedsføring mv. 
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DATA 2020 
 

Her er tanken, at forbedre mulighederne for at nå ud til medlemmerne gennem en række 
forskellige tiltag samt at forbedre sikkerheden og tilgængeligheden af data, som anvendes af 
bestyrelsen og medlemmerne. Visionerne kunne være følgende: 

 

• Større klarhed over medlemskategorier (ret og pligt) 
• Obligatorisk medlem af NS som pladshaver i NLH (ikke jollepladser) 
• Samkøring af medlemsregistre med HF 
• Fælles arbejdsplatform på nettet med udvalgsdefineret folderstuktur gør det nemmere at 

være et nyt bestyrelsesmedlem og forbedrer dokumentsikkerheden samt historikken 
• Dokumentsamlinger med NS templates giver et ensartet udtryk 
• Opgave/projekt log med klarhed over relevante info. i forbindelse med projekter 
• Anvendelse af NS domæne e-mail adresser giver uafhængighed af private e-mail adresser 
• Nyt bogføringssystem giver forbedrede muligheder  
• Elektronisk udsendelse af kontingentopkrævninger 
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PR 2020 
 

I 2020 er Nibe Sejlklub kendt som en klub for personer, familier og virksomheder der ønsker at 
fremme sejlads og aktivt udfolde sig aktivt på vandet – uanset hvor de bor og uden de behøver at 
eje et fartøj. 

Markedsføring af klubben er drevet af medlemmerne der gennem relationer til kolleger, familie, 
venner og bekendte trækker nye medlemmer til. Medlemmerne kommunikerer via de sociale 
medier om de forskellige aktiviteter de selv igangsætter eller deltager i. 

Overordnet set nyder NS godt af Nibe Bredning som et rekreativt område for fastboende ved 
Limfjorden i det Nordlige Himmerland. Denne markedsføring er drevet af en gruppe lokale 
foreninger i samarbejde med blandt andet Aalborg Kommune og virksomheder i området. 

For at understøtte denne udvikling, arrangerer Nibe Sejlklub fælles aktiviteter hvor foreninger, 
virksomheder og lokalpolitikere deltager. 

Nibe Sejlklub er anerkendt for at sætte sejlerevner og hjælp til søs højt, og deltager som aktiv 
bidragsyder i forbindelse med beskyttelse af naturen og eftersøgninger til søs. Dette kommer til 
udtryk ved dygtige ungdomssejlere, sejlerskolen og det udvalg af sikkerhedsudstyr og beklædning 
klubben tilbyder medlemmerne. 

 

Af konkrete forslag kan bla. nævnes:  

• Øget synlighed gennem lokale medier, nærmiljøet, butikker, uddannelsesinstitutioner  
• Salg af NS reklameeffekter i sejlklubben og i butikker  
• Etablering af reklamekoncepter 
• Etablering af en ny hjemmeside i samarbejde med havnens foreninger 
• Etablering af muligheder på de sociale medier 
• Opdatere sejlklubbens medlemsblad 
• Øget fokus på fundraising med ambitiøse mål til sejlklubbens projekter  
• ”Salg” af klubbåde til virksomheder, som får reklame på båden 
• Øget fokus på sponsoraftaler 
• Øget samarbejde med sejlklubbens og havnens organisationer, såsom DS og FLID mv. 

mhp. synliggørelse af Nibe Havn og Sejlklub 
• Velkomstpakke til nye medlemmer 
• Introaftner til nye medlemmer 
• Mentorordning til nye medlemmer 
• Øget synlighed af sejlklubbens lokaliteter gennem nye skilte mv. 
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SEJLADS 2020 
 

1. Mandagssejlads 
 

Visionen er at få flere medlemmer med på fjorden til kapsejlads mandag aften. Gennem vores 
første sæson, 2014, var vi i gennemsnit 5-6 både, mens i vi 2015 var i gennemsnit 7-8 både. Målet 
på kort sigt er, at vi er over 10 både hver gang. 

Handlinger i 2016:  

• Yderligere information til medlemmerne via opslag og med direkte personlige henvendelser. 
• Variation i banen 
• Afprøve ”harestart” og andre initiativer, som gør at alle bådtyper er med i opløbet 

 

2. Mors Rundt 
 

Vores største succes gennem mange år. 

Visionen er at fastholde deltagerantal og form, samt at indlægge flere deciderede kapsejladser 
med lystal. 

Handlinger i 2016:  

• business as usual 
• tiltrække nye deltagere ved øget omtale og direkte henvendelser 

 

3. Familietur til Livø 
 

En aktivitet med kæmpe potentiale. De seneste år har der kun deltaget få både. 

Visionen er at få denne begivenhed på niveau med Mors Rundt. 

Handlinger i 2016:  

• Yderligere information til medlemmerne via opslag og med direkte personlige henvendelser. 
• Alternativ destination 

 

4. Sejlerskolen 
 

Duelighedsbevis 
 
Nibe sejlerskole har i en årrække bestået af det sædvanlige kursus mhp. duelighedsbevis 
(teorietisk og praktisk del). Visionen er, at vi fortsat er et fuldt hold hvert år både til teori og praktisk 
sejlads. 
Handlinger:  
- Fortsat sikre gode, engagerede instruktører 
- Markedsføring 
- Køb af en ekstra båd, måske i 2017, se næste punkt 
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Sejlerskolen ÅR-2, ”Udvidet kursus” på sejlerskolen 
 
Visionen er, at der oprettes et hold elever til ”udvidet kursus”. Holdet kan typisk bestå af sejlere, 
der netop har bestået duelighedsprøven, men også af mere erfarne sejlere, der søger 
erfaringsudveksling og inspiration til trim og praktiske tips/tricks.  
 
Kurset kan evt. afholdes i form af, at eleverne bliver faste gaster til mandagssejladserne. Dette 
påtænkes startet i 2016 eller 2017. 
 
Formål med kurset: 

• At øge sejlglæden ved at blive endnu bedre sejlere 
• At fastholde sejlerskoleeleverne fra duelighedskurset som en aktiv del af NS.  
• At bygge bro mellem duelighedskurset, som er den primære rekrutteringsplatform til NS, og 

sejlklubbens øvrige medlemmer 
 

Andre kurser 

Her tænkes på eksempelvis:  

• Trim kurser i forskellige sværhedsgrader  
• VHF 
• Yachtskipper 

 
 
Mentorordning 
 
Det er vores vision, at alle elever på den praktiske del af duelighedskurset skal tilbydes en 
mentorordning. Dette påtænkes startet i 2016, evt. også omfattende 2015-eleverne.  
 
Ordningen består i, at hver instruktør på praktisk sejlads står til rådighed for sine egne (tidligere) 
elever med gode råd mv., om alt fra bådkøb, mastemontering og –aftagning, forårsklargøring osv. 
Tilbuddet gives også til 2015-eleverne. 
 
 
Sociale tiltag på sejlerskolen 
 
NS tager initiativ til at invitere årets sejlerskolehold, samt evt. sidste års hold til udvalgte 
mandagssejladser og evt. fredagsbarer med henblik på at vedligeholde netværket internt på holdet 
og at integrere eleverne i resten af sejlklubben. 
 
 
5. Klubbåde til medlemmer 

 
Visionen er, at NS kommer til at råde over flere både, der står til rådighed for klubbens medlemmer 
med duelighedsbevis efter et bookingsystem. 

Handlinger 2017-2018: 

- NS køber en (og senere måske flere) ekstra maxi 77 skolebåd.  

Fordele: 
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• En ekstra båd vil udvikle sejlerskolen, da vi så kan have flere skolebåde på vandet samtidig, 
hvilket giver endnu mere fællesskab, og mere spændende skolesejlads hvor der kan snuses til 
kapsejlads. 

• En ekstra båd, som medlemmer af NS kan booke, kan være med til at rekruttere medlemmer til 
såvel sejlerskolen som sejlklubben. Det giver klare fordele ved at være medlem af NS, selvom 
man ikke er bådejer. På sigt vil det helt sikkert også medføre flere bådejere, og dermed at 
havnen sælger flere bådpladser. 

 
 

6. Klubbåde til udlejning 
 

Visionen er, at NS i perioden frem mod 2020 køber en sejlbåd til udlejning til ikke-medlemmer, som 
har duelighedsbevis. Det kunne fint være endnu en maxi 77, som er billig i anskaffelse/forsikring, 
og er forholdsvis robust og let at håndtere. 

Dette kan medvirke til at rekruttere deltagere til både sejlerskolen og sejlklubben. En sidegevinst 
kan være, at et medlem uden båd får ansvar og råderet over båden på samme måde som IB pt. 

 

7. Kapsejlads – Nibe Open 
 

Visionen er, at NS skal arrangere en distance-kapsejlads, hvor vi inviterer vores naboklubber til at 
deltage. Det kan f.eks. være en tur hvor vi starter i Gjøl, sejler til Aalborg for så at slutte i Nibe med 
efterfølgende præmieoverrækkelse/grill/fest. 

Start evt. i 2017/2018. 

Vi skal dog sikre, at der ikke er for mange sejler-arrangementer, så det f.eks. stjæler deltagere fra 
mandagssejladserne. 

På sigt kunne mulighederne for Liga-både måske blive en realitet. 

 

8. Sejladsudvalg 
 

Sejladsudvalget skal udvides i 2016, så det består af følgende: 

• Alle instruktører fra sejlerskolen 
• 3-4 af de stabile mandagssejlere 
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ARRANGEMENTER 2020 
 

Visionen er at styrke fællesskab og samhørighed ved arrangementer der kan tiltrække og give 
værdi til medlemmerne. 

Tanken er bla. at spørge medlemmerne, hvad der efterspørges og oprette en emnebank med 
relevante forespørgsler. Udvalget og bestyrelsen har dog gjort sig visse tanker om mulige emner. 

 

Vinterhalvåret:  

• Hvordan rigger jeg min mast rigtigt…?  
• Hvordan sejler jeg med spiler…? 
• Hvordan sejler jeg i mørke…? 
• Motorkendskab ... Hvor sidder vandpumpen, hvordan skiftes olie, hvad er hvad….? 
• Det rette trim af sejlføring…og hvilken indflydelse har dårlige sejl og forkert rigtrim? 
• Hvad gør jeg når der udbryder brand?! 
• Hvordan virker nødsignaler...? 
• Fælles turer til bådudstillinger 
• Foredrag fra eksterne  
• Danske tursejlere 
• Sejlleverandører 
• Leverandører af maritimt udstyr 

 

Nogle af enmer kan med fordel arrangeres sammen med sejladsudvalget 

 
 

Sommerhalvåret: 

Der bør bla. overvejes nye tanker om hvorledes tidligere tiders fester kan genoptages, herunder: 
 

• Tilriggerfest 
• Afriggerfest  
• Udvikling af medhjælperfest  

 

Endvidere: 

• Udvikling af konceptet omkring havnedagen 
• Flere fælles tursejladser i samarbejde med sejladsudvalget 
• Arrangering af grillaftner 
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DRIFT 2020 
 
Der er sket meget i NS de seneste år, ikke mindst med tilgang af unge sejlere, og optagelse af 
Nibe Surf Team, det stiller helt sikkert krav til både plads og logistik. 
 
Driftsudvalget har gjort sig nogle tanker for at imødekomme det stigende behov. 
 
Udover den almindelige vedligeholdelse af grej, joller og faciliteter har vi nogle større opgaver, som 
bliver nødvendigt at tage stilling til de kommende år. 
 
Hovedemnerne som udvalget ser det er: 
 
1. Opbevaring af borde og bænke  skal der findes anden mulighed for, så der bliver plads til 
vedligeholdelse af standeren, når den skal tages ind til efteråret.  
 
Målsætning (år 2016) undersøge muligheder og evt. pris. 
 
2. Varme i værkstedet vil være ønskeligt, når der skal lakeres stander og når der skal udføres 
andre rep. opgaver hvor det er nødvendigt med varme.  
 
Målsætning (år 2016), udarbejdelse af projekt og fremskaffelse af pris. 
 
3. Ny jollebro , den eksisterende jollebro er ved at være godt nedslidt og det bliver nødvendig med 
enten en renovering eller en ny.  
 
Målsætning (år 2017) Udarbejdelse af projekt og fremskaffelse af pris. 
 
4. Udvidelse/tilbygning  af klubhuset , da pladsen allerede nu er ved at blive for småt, og klubben 
har ambitioner om at der skal ske en udvidelse af ungdomsafdelingen, vil det fremadrettet blive 
nødvendigt med mere plads til opbevaring, vedligeholdelse, større klublokale m.m. Derfor vil vi 
arbejde på at få en tilbygning op at stå. I tilbygningen kunne vi tænke os, at der dels er opbevaring 
og teorilokaler, toiletter og omklædning samt værksted til vedligeholdelse. Udvidelsen vil medføre, 
at masteklargøring flyttes til masteskuret. Der kan evt. etableres en lille lejeplads ved klubhuset 
evt. med krabbebassin mv. Endvidere overdækkede grillpladser. 
 
Målsætning (år 2020). 
 
a. Projektforslag år 2016, udformning og indretning samt evt. ændringer i eksisterende, bearbejde 
indkomne forslag. 
 
b. Forprojekt år 2017, udarbejde skitser og fastsætte rammer for projektet, få lagt sig fast på en 
endelig udformning, lave prisoverslag. 
 
c. Endelig projekt år 2018, inddrage nødvendige arkitekter, ingeniører, kommunale myndigheder, 
få finansiering på plads, holde licitation. 
 
d. Opførsel af projektet, år 2019-2020, Ledelse af byggefasen og afslutte byggeriet, indvielse. 
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UNGDOM 2020 

  
I ungdomsafdelingen har vi ønske om en løbende bruttovækst af medlemmer med ca. 5 børn pr. 
år, så vi om 4 år er ca. 35-40 børn. For at kunne løfte den ambition er der nogle materielle 
udfordringer der skal løses. 

Materiel ønskeseddel i prioriteret rækkefølge 

• 2 nye ”ponton broer” ved slæbested, disse laves i Havneforeningens regi. 
• 10 nye flydeveste til ungdoms sejlere 40-60kg. 
• Flydeveste til trænere påtrykt NS logo og teksten Instruktør. 
• Radio sæt således der løbende kan kommunikeres med land og følgebåde. 
• Ekstra bøjer til opmærkning af baner 
• Nye afdækninger til 2 Feva joller 
• Vandkikkerter og lign til sjove aktiviteter med de mindre børn. 
• Forbedre forhold til opbevaring, og organisering af udstyr. 
• Udvidelse af antal joller. 
• Brig følgebåd, som den vi har. 
• Ny jolletype til brug for juniorerne når de skal videre fra feva jollerne, der er ikke valgt en 

specifik type endnu, men der ses på 2 ynglingebåde. 

Desuden bliver der en udfordring med plads i jollehallen som skal løses, evt. i form af tilbygning. 

Tilbyde ungdomstrænere at deltage i relevante kurser. 

Endvidere afholdelse af stævner og samlinger i samarbejde med DS og NØJ samt etablere et 
tilbud til de yngste. 
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NIBE SURF TEAM 2020 
 
 
Nibe Surf Team, der er en underafdeling til Nibe sejlklub, er sat i verden for at organisere Wind-, 
Kite- og SUP-surfere, samt at tilskynde etablering og udviklingen af Nibe Bredning til rekreative 
formål med fokus på surfing.  
 
Nibe Surf Team, der er for alle uanset niveau, alder, disciplin, ambitioner og tilhørsforhold til Nibe, 
har base i Nibe sejlklubs lokaler, hvor klubaftner for klubbens medlemmer afholdes. Når 
vejrforholdene indbyder til det, ønsker klubben at inspirere til surfing på de lokale spots omkring 
Nibe Bredning ved at tilbyde attraktive forhold, klubevents og hyggeligt samvær ved og på vandet.  
For at have de bedste forudsætninger for at kunne varetage surfernes interesser, har Nibe Surf 
Team indgået et samarbejde med Dansk Sejlunion. Samarbejdet giver blandt andet Nibe Surf 
Team mulighed for at trække på mere end 100 års erfaring, at sikre at surfernes sag bliver hørt ved 
fredningssager og støtte ved afholdelse af events og stævner.  
 
Sikkerhed frem for alt  
 
For Nibe Surf Team er sikkerhed i højsædet, derfor samarbejder klubben også med surf-skoler, 
der er certificeret under Dansk Sejlunion. Igennem samarbejdet med certificerede surf-skoler bliver 
klubben et oplagt sted for nye udøvere inden for Wind-, Kite og SUP-surf at begynde deres nye 
hobby på sikker vis.  
 
Surf-området nord for Nibe havn tilbyder gode og sikre forhold for specielt Kite- og SUP-surfing, 
idet både børn og voksne kan bunde langt ud. Nibe Surf Team ligger op til, at der med bøjer 
markeres et område 150 meter fra Aalborgvej, hvor al surfing forbydes. Dette er ud fra en 
sikkerhedsmæssig betragtning i forhold til Kitesurfing i området.  
 
Området er markeret med rødt på kortet nedenfor. 
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Handlingsplan  
 
Selvom Nibe Bredning allerede er velbesøgt af lokale Kite-, Wind- og SUP-surfere, så er der rum til 
forbedring. Derfor har Nibe Surf Team en klar mission: 
  
Frem imod 2020 skal Nibe Bredning udvikles til et e ndnu mere attraktivt område at dyrke 
surfing. 
  
På den korte bane (Frem til 2017) er det hensigten at gennemføre en række aktiviteter med 
henblik på at etablere et attraktivt surf-miljø få meter fra Nibe Sejlklubs lokale (Markeret med 2 på 
kortet):  
 

• Opstilling af webkamera og vindmåler så vejrforholdene kan overvåges via Nibe Sejlklubs 
hjemmeside  

• Opstilling af kompressor ved Nibe Sejlklubs lokaler til pumpning af kites, oppustelige SUP 
boards mv.  

• Opsætning af skiltning der markerer området som officielt surf-område  
• Rydde området nord for havnen for store sten, der kan udgøre en sikkerhedsrisiko  
• Opstille en flydebro med tilhørende rampe, der gør det muligt at komme over stendiget på 

sikker vis  
• Opsætning af bøjer der markerer surf-området imod Aalborgvej  
• Afholde sociale events for medlemmer af klubben  

 
 
Sideløbende med etableringen af området ved Nibe havn ønsker Nibe Surf Team at forbedre det 
eksisterende surf-område, Nibe strand (Markeret med 1 på kortet), ved at gennemføre en række 
aktiviteter: 
 

• Forbedre tilkørselsforholdene til surf-området  
• Opstille ”launch-pæle” til brug for opsætning af kites  
• Rydde området for store sten, der kan udgøre en sikkerhedsrisiko  
• Opsætning af skiltning der markerer området som officielt surf-område  

 
 
På den mellemlange bane (Frem til 2020) vil Nibe Surf Team arbejde på at forbedre de to surf-
miljøer ved Nibe Bredning yderligere ved arbejde med en række aktiviteter:  
 

• Gøre surf-miljøet ved havnen attraktivt ved at opstille bænke, grill-pavillon mv.  
• Opstille udendørs bruser og omklædningsforhold ved Nibe Sejlklubs lokaler  
• Etablere en kitepark med ramper og sliders ved surf-området ved Nibe havn  

 

 

 

 
 
På bestyrelsens vegne  
 
Ruddi Kruse Mortensen 
d. 1. april 2016 


