
Bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub 
Tirsdag d. 23. maj 2017 kl. 18.30  
Mødet afholdes i Klubhuset 
 
Deltagere: Ruddi, Lars, Lennart, Frank, Pia, Peter og Jan  
 
Afbud: Claus og Jens Jørn 
 
 

1. Kort opfølgning siden sidste møde  
Referat fra møde 4/2017 den 18. april 2017 blev godkendt. 
 
 
2. Målsætning 2016 samt 2020 plan.  
Målsætninger for 2017 for de enkelte udvalg er listet op under de enkelte 
udvalg nedenfor.  
 
 
3. Økonomi, dataudvalg  
 
Nyt regnskabsprogram 
Der er indkøbt nyt regnskabsprogram – det kræves en del arbejde at føre alle 
de gamle oplysninger (medlemmer, kontoplan m.v.) ind fra det gamle 
system. Dette arbejde pågår. 
 
På Nyheder på hjemmesiden lægges info ind om at opkrævninger er på vej 
ud, men er forsinket grundet overgang til nyt regnskabssystem. 
Aktion: Lars. 
 
Nye medlemmer: 
Vi snakkede om at få udsendt generel info om de nye både / medlemmer, der 
er kommet til havnen. Det er en fin idé, som vi arbejder videre med. Lars er 
tovholder. I Sejlklubbens klubblad – Sejlrenden har vi tidligere informeret 
om nye medlemmer, der er kommet til klubben.  
 
Sponsorbrev 2016 / 17 
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. Udsendes, når det nye 
regnskabssystem er oppe at køre. 



 
 
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. Der skal udarbejdes en lille vejledning. 
 
Næste møde: Alle tager PC med – og vi bruger en halv time på at gennemgå 
arkivering og arbejde på Google Drev. Der er den 14. juni (OBS ændret fht. 
oprindelig kalender). 
 
 
 
4. PR-udvalg  
 
 
Takkebrev til sponsorer 
Udsendes af Lars sammen med øvrige opkrævninger, jf. pkt. 3 ovenfor. 
 
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. Udført. 
 
Alfa Laval 
Det var planen at få søgt sponsorat hos Alfa Laval i lighed med sidste år, hvor 
vi blev belønnet med hele 5.000,- kr. Grundet travlhed med bl.a. Sejlrenden 
nåede vi desværre ikke at få fremsendt i denne ombæring. 
 
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 tovholder. 
 
 



2020 plan: 
Vores 2020 plan ligger på hjemmesiden, herunder også Sejlklubbens 
værdier. Pt. Ligger den under referater. Vi besluttede at der laves en ny 
”side” under velkommen i klubben (Klubbens værdier og visioner).  Aktion 
Jan. 
 
Fundraising:  
Her er der behov for at hjemmesiden er informativ og opdateret. 
Henrik Vestergaard har sagt OK for at arbejde i fundraisingudvalget. 
Der må meget gerne findes en lokal person, der deltager i det også. Lars 
spørger Henrik Christensen fra Nibe om han kunne være interesseret i at 
hjælpe Henrik Vestergaard. 
 
Flere medlemmer til PR udvalget: 
Der har været adviseret i Sejlrenden, dog uden at nogen har meldt sig. Bedste 
metode er nok den personlige henvendelse. Der arbejdes videre med at få 
flere medlemmer i PR udvalget. 
 
Introaften for nye sejlere: 
Det blev foreslået at afholde en informationsaften for nye medlemmer for at 
fortælle om Sejlklubben og aktiviteterne.  I samme forbindelse kan vi 
informere om mulighederne for at deltage i de forskellige udvalg. Forslaget 
overvejes. 
 
Sejlrenden 1 / 2017 
Sejlrenden 1 – 2017 er udgivet 9. maj 2017.  
 
Stejlepladsen: 
Udkast til revideret ansøgning er udarbejdet.  
Jan tilretter vedr. tilskud til nye sejl til en Feva jolle. 
Efter mødet: Stejlepladsen havde alligevel beholdt vores gamle ansøgning, og vi 
har fået en fin besked om at vi modtager 3.000,- kr. til ungdomsarbejdet i 
klubben. 
 
 
Målsætninger 2017 (ikke ændret siden sidste møde): 
 

 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 
 
 
Mandagssejladser: 
Mandagssejladser er startet op og der er sejlet 3 gange.  
Der har på de 3 sejladser været henholdsvis 5, 9 og 12 deltagende både. 
Fremadrettet lægges resultater på hjemmesiden, så også de medlemmer, der 
ikke anvender Facebook – kan få informationen om sejladserne.  
Der er flere henvendelser om at der lægges mærke til når der er så mange 
både på fjorden. Det er med til at promoveres vores sejlklub  
 
Som forsøgsår (2017) inviteres medlemmer fra Gjøl til at deltage. 
Medlemmer af Nibe Havn, som endnu ikke er medlem af sejlklubben, 
inviteres også. Peter sikrer information sendt rundt. 
 
Sejladsudvalget består af Lars A., Mads, Jørn Riise og Peter Staun. 
Start 1. maj. 
 
IB2 
IB2 – som det ser ud nu, har den ledig kapacitet. Vi snakkede om muligheden 
for evt. leje den ud, så nye sejlere, der endnu ikke selv har båd, har mulighed 
for at komme på vandet. Forudsætningen skal være, at man har 
duelighedsbevis. Der skal selvfølgelig være et regelsæt for leje. 
Kaskoforsikring overvejes. Man kunne evt. spørge hos andre klubber, om der 
har tilsvarende ordning. Eller spørge hos Dansk Sejlunion. Aktion: Peter.  



 
Evt. kan vi tilbyde tidligere Sejlerskoleelever at være med en erfaren sejler 
med IB2, på mandagssejladserne – eller på nogle enkelte 
genopfriskningsaftener, hvis man føler sig lidt ”rusten”.  
 
 
Sejlerskolen: 
Praktisk Sejlads er netop startet op. Peter har været afløser en enkelt gang 
for Jørgen Riise. 
 
Der fremkom en idé om at få fremstillet et skilt eller en banner til at sætte op 
ved IB og IB2: ”lær at sejle en sejlbåd på under et år” – eller tilsvarende. 
Lennart er behjælpelig med at undersøge nærmere. 
 
 
Nibe Cup 
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. Der stiles mod at lave et 
arrangement i august. Pia og Peter snakker sammen, om det er en mulighed. 
 
 
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 
Arbejdslørdag og Standerhejsning er afholdt 29. april med mere end 65 
tilmeldte sejlere og husejere. 



 
Der er møde i udvalget den 6. juni, hvor arrangementet vil blive evalueret. 
Her vil Afriggerfest, Medhjælperfest samt Nibe Cup mv. blive drøftet. 
 
Michael Steglich – vil gerne stå for udlejning af klubhus resten af 2017. 
 
Afriggerfest (efter standerstrygningen) prioriteres. 
 
Ud over Pia består arrangementsudvalget af Hanne Ørris, Betina Trytek,  
Lone Kirring og Hanna Holm. Plus Michael Steglich. 
 
 
Familietur: 
Familietur afholdes den 17.-18. juni 2017. Invitationen er sendt ud. Jens Jørn 
deltager. Jan adviserer på hjemmesiden. 
 
 
Målsætninger 
 

 Nibe Cup 
 Afriggerfest 
 Familietur 

 
 
 
7. Driftsudvalg  
 
Turbøjen er ikke lagt ud. 
Lennart tager kontakt til Hanne Nedergaard. 
 
Der er kommet tilladelse til at sætte pæle og net op som forsøg mod ålegræs i 
havnebassinet. Lennart er behjælpelig med at få sat pælene. 
 
Reparationsopgaver koordineres via Lennart, der aftaler hvem der laver 
hvad. 
 
Evaluering af arbejdsdagen. 
Der er behov for nogle teamledere – for de enkelte arbejdsopgaver. 
God idé at holde standerhejsning og arbejdsdag sammen. Det lidt mere 
uformelle aftenarrangement kan godt sættes i mere faste rammer, og 



promoveres.  (Ex: Grillen tændes kl. 17, medbring dit kød og vi begynder at 
grille kl. 18, vi spiser sammen, og der er musik via båndoptageren, du er 
meget velkommen, også selv om du ikke har haft mulighed for at deltage 
tidligere på dagen osv. osv.).  
Standerhejsning / arbejdsdag i 2018. Afholdes i 2018 næstsidste lørdag i 
april. (Bededagsferie falder sidste weekend i april i 2018). 
 
Erindring fra tidligere referat: Sponsoraftale Klarup bådcenter. Jan sender 
papirkoncept til Lennart, som tager en snak med Klarup Bådcenter. 
 
 
 
8. Ungdomsudvalg 
 
Frank har sendt liste rundt til bestyrelsen – med henblik å at informere om 
alle de personer, der på den ene eller anden måde hjælper i 
Ungdomsafdelingen.  
 
Sommersæsonen er startet op, og de første ungdomssejlere har været ude at 
sejle. Det foregår stadig om torsdagen. 
 
De nye betonflydebro er taget i brug. Der er behov for at montere fendere på 
broen, så bådene ikke blive beskadiget. Emnet tages op på næste HF møde, 
aktion Ruddi. 
 
Ansøgning Stejlepladsen. Vi er ok med på optimistjoller nu. Der er behov for 
tilskud til sejl til Feva jolle. Jan tilretter ansøgning. 
 
Veste fra Alfa Laval: Frank foranlediger at der sendes foto til Alfa Laval af de 
instruktørveste, vi købte sidste år. 
 
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. Vi afventer det gode 
tilbud. Arbejdet pågår. 
 
Ønske om køb af vandkikkerter til børnene til Krabbeklubben. Indkøbes. 
Frank formidler.  
 



Sommersæsonen er lige startet. Der arbejdes på at få børnene i 
Krabbeklubben meldt ind i Sejlklubben.  
 
På Gjøl skole er ”Sejlads” kommet på skoleskemaet. Vi drøftede muligheden 
for at gøre det på Nibe Skole, eller foretage anden promovering i forhold til 
skolen – med henblik på hvervning af nye sejlere. Der har været snakket om 
det i trænergruppen. Emnet drøftes på trænermøde om mulige tiltag, og 
ressourcerne til det.  
 
Brochurer for ungdomssejlere samt for Sejlklubben, lægges ned til Guf og 
Kugler. Lennart foranlediger (der ligger formentlig nogle hos Ulrik). 
 
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 (ikke ændret siden sidste møde) 
 

 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  
Peter har haft kontakt til Surf Teamet om at få vejrstationen op at køre. 
 
 
10. Samarbejde med eksterne foreninger  
 
Moleforsøg: 
Sendt til Kystdirektoratet og er nu sendt i høring. 
Forsøget er ikke godkendt endnu. 
 
Uddybning havnebassin 
Der pågår dialog med firma om tilbud på uddybning af havnen. 
Havnebassinet er pejlet. Måledata er netop tilgået. 
Der satses på en løsning med at pumpe overskudssediment ud i fjorden igen, 
da det formentlig er den billigste løsning og kræver færrest 



miljøgodkendelser. Der skønnes behov for at pumpe i alt 8000 m3 
overskudsmateriale væk. 
 
 
11. Diverse  
 
 

Lennart arbejder videre med a undersøge indkøb af redningsveste til 
børn, til udlån fra Nibe Sejlklub, og snakker med Guf og Kugler om hjælp 
med at administrere ordningen. Redningsvest med påskrift ”du er sikker i 
Nibe Havn” eller ”udlånt af Nibe Sejlklub”.  

 
 
 
 
Jan Laursen, referent 
Nibe Sejlklub 
 
Næste møde afholdes den tirsdag den 14. juni 2017, kl. 18.30.  (OBS, har 
tidligere været skemalagt til den 20. juni) 
 
 


