
Bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub 
Tirsdag d. 12. september 2017 kl. 18.30  
Mødet afholdes i Klubhuset 
 
Deltagere: Ruddi, Lars, Lennart, Frank, Pia, Peter, Claus, Jens Jørn og Jan  
 
Afbud: Ingen 
 
 

1. Kort opfølgning siden sidste møde  
Referat fra møde 5/2017 den 23. maj 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.  
 
Der er hyret ekstern assistance, så kontingentopkrævninger forventes 
udsendt om kort tid. 
 
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 
Det har været planen at udsende sponsorbrev med tak for 2016 og 
velkommen til 2017 sammen med kontingentopkrævninger. Jan og Lars 
aftaler nærmere om form og indhold, når udsendelse med det nye 
regnskabsprogram er klar. 
 



 
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. 
 
 
 
4. PR-udvalg  
 
 
Takkebrev til sponsorer 
Sendes sammen med opkrævninger. 
 
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. ”Det er ikke bare lige”. Jan er tovholder.  
 
Alle sender en liste til Jan med oplysninger om udvalgsmedlemmer. 
 
I første omgang oplistes udvalgsmedlemmerne – blot på en liste. 
 
2020 plan: 
Der er nu udarbejdet et selvstændigt underpunkt ”Klubbens værdier og 
visioner” under ”velkommen i klubben”  
 
 
Flere medlemmer til PR udvalget: 
Der har været adviseret i Sejlrenden, på Facebook og via udsendt mail – 
desværre uden at nogen har meldt sig.  Den bedste metode er uden tvivl den 
personlige henvendelse. Der arbejdes videre med at få flere medlemmer i PR 
udvalget.  
 
 
Idéer til nye medlemmer af sejlklubben. 
Vi drøftede mulighederne for at indføre forskellige medlemskategorier, f.eks. 
et gastemedlemsskab. Lennart + Peter Staun meldte sig til at arbejde med 



idéer til, hvorledes vi med fordel kan anvende IB’erne som et tilbud / en 
mulighed for at sejlere, der endnu ikke selv har båd, kan komme på vandet. 
Muligheden kan evt. kombineres med et gastemedlemsskab. Tilbuddet / 
muligheden kunne sendes til de nye sejlere, der netop har bestået 
duelighedskurset, samt de sejlere vi kender kontakt info på – af dem, der har 
taget duelighedskursus tidligere. Det kunne være, at vi kunne vække en 
interesse. 
 
Claus Kirring udarbejder udkast til, hvorledes en mentorordning i praksis 
kommer op at stå. Hvorledes skal vi tage imod nye medlemmer, og åbne op 
for det fællesskab, vi ar i Nibe Sejlklub.  
 
Lennart oplyste, at Handelstandsforeningen har fået ny hjemmeside. 
Muligheden for at Nibe Sejlklub kan komme med som forening? Lennart 
undersøger. 
 
 
Introaften for nye sejlere: 
Det er tidligere 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. Claus 
Kirring tager forslaget med i overvejelserne om hvorledes vi kan tage imod 
vores nye sejlere. 
 
 
Sejlrenden 2 / 2017 
Sejlrenden 2 – 2017 skal snart udarbejdes. Deadline for indlæg er 
01.11.2017.  Udgives efter planen den 15.11.2017.  
 
 
Emner 
 

 Formanden har ordet (Ruddi) 
 Aktiviteter vinter 2017/18 (Jan) 
 Status ålegræsforsøget (Ruddi) 
 Planer for uddybning havnebassin (Ruddi) 
 Sejlerskolen, tillykke med eksamen, praktisk sejlads 2017, opstart 

teori 2017/18. IB1 og IB2 (luft ideer om tilbud på at låne IB’er) (Jørgen 
Rosenkilde) 

 Mandagssejladser, beretning 2017, plan, idéer for 2018 (Peter Staun) 



 Herreturen 2017 (Lars A, Peter Staun) 
 Velkommen til nye medlemmer i Nibe Sejlklub (Lars A) 
 Byggeudvalget (Lennart) 
 Driftsudvalget (Lennart) 
 Økonomi / regnskab (Lars A) 
 Ungdom (krabbeklub, nyt grej, træneraftener, ture / sejladser m.v.) 
 Arrangementsudvalget (arbejdsdag, familietur, standerhejsning, 

standerstrygning, afriggerfest, tanker for 2018)  (Pia) 
 
Jan koordinerer og styrer, og sender template rundt. 

 
 

 
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). 
. 

Jan nævnte, at der qua bemandingen i PR udvalget kommer til at mangle et 
par flueben, når sæson evalueres. 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Sejladsudvalg 
 
 
Mandagssejladser: 
Ved mødets afholdelse var der 1 sejlads tilbage. De sidste gange har der 
været ca. 13-14 både.  Der er begrundet håb om, at vi – trods sommerens 
lune – har flere deltagende både i forhold til sidste år. 
 
Peter orienterende om at Sejladsudvalget hr drøftet muligheden for ved 
næste sæson at ændre på banerne, så der kan opnås lidt variation. Dog ikke 
for store ændringer. Sejladsudvalget arbejder videre hen over vinteren. 
 
DS ankerbøjer.  
Vi vil gerne lægge dem ud. Vi har et ønske om 2 bøjer. Peter tager kontakt til 
Hanne Nedergaard for at høre til ankring m.v. 
 
 
Vinterkurser: 
Muligheder for vinterkurser blev drøftet. Følgende emner er foreslået: 
- Mastetrim, og typer af sejl. Michael fra Elvstrøm Sail.  
- Knob og knuder, Kræsten Graa 
- Sejltur til Väneren og Vetteren – Peter Kimbo 
- At sejle på Verdenshavene - Elsi Kam 
- Førstehjælp, sikkerhed til søs, redningsveste 
- Tur til Skotland – Jørgen Fristrup 
- Sejltrim igen- Søren 
 
Sejlerskolen: 
Der er netop afholdt eksamen i praktisk sejlads. Alle 12 kursister bestod. Et 
stort tillykke herfra . 
 
Skilt / banner ved skolebådene: 
Der er tidligere fremlagt 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. 
 
Sejlerskole Teori – vinter 2017 /18 
Den teoretiske del starter den 25. oktober 2017. (kl. 19-21) 
Der annonceres på FB – at teori starter op, der er et par ledige pladser. 
(Lars A). 



 
Ruddi fortalte, at Nibe Sejlklubs facebookside nu tæller 110 medlemmer og 
76 medlemmer i Nibe Sejlklub – ungdomsafdeling. 
 
Herretur, Mors Rundt 
Tid, sted og invitationer er der styr på. 
Peter afstemmer med Michael Steglich i forhold til det praktiske omkring 
bespisning m.v. 
 
Nibe Cup 
Fra tidligere møde: 
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. 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 
Der er arrangeret Standerstrygning, og ikke mindst en afriggerfest. 
Spændende at se tilslutning. 
 
Ud over Pia består arrangementsudvalget af Hanne Ørris, Betina Trytek,  
Lone Kirring og Hanna Holm. Plus Michael Steglich. 
 
 
Nibe Cup – planlægges gennem vinteren – Peter Staun og Pie E. 



 
Familietur: 
Familieturen skal revurderes. 
Følgende blev drøftet. Bør afstanden, vi sejler, være kortere, så der 
nødvendigvis ikke sejles så langt – så der er mere tid til fælles hygge. 
Arrangementsgruppen har helt frie tøjler til at nytænke. 
 
Frivillighedsfest / Medhjælperfest 
Vi drøftede, hvorledes vi holder en komsammen for alle de frivillige, der 
giver en hånd med arbejdet i og omkring Nibe Sejlklub og de alle aktiviteter, 
der er forbundet hermed. 
 
2. lørdag i januar – her har det tidligere været – arrangementsgruppen har 
også her frie hænder. 
 
Medhjælperfesten har tidligere været afholdt for alle frivillige i og omkring 
Nibe Havn. 
 
 
Målsætninger 
 

 Nibe Cup 
 Afriggerfest 
 Familietur 

 
 
 
7. Driftsudvalg  
 
Lennart orienterede om indhentning af tilbud på nye sejl til ”IB’erne”. Mail er 
udsendt inden mødet. 
 
Beslutning: 
Storsejl IB1 (brugt købes) 
Rulleforsejl IB 2 (Nyt, billigste tilbud accepteres) 
 
Lennart & Jens Jørgen igangsætter. 
 
 



Skiltet med reklame for IB’erne og sejlerskolen – lær at sejle på under 1 år, 
på Nibe Sejlklubs Sejlerskole. Lennart tager kontakt til Wieben design. 
 
 
Erindring fra tidligere referat: Sponsoraftale Klarup bådcenter. Jan sender 
papirkoncept til Lennart, som tager en snak med Klarup Bådcenter. 
 
 
Klubhuset / Byggeri 
 
Status 
Kasper Skovfo hjælper med at udarbejde et prospekt / visualisering, der bl.a. 
skal bruges til fundraising. Der skal koordineres med Loke. Kontakt mellem 
Kasper og Loke er skabt. 
 
Ruddi tager kontakt til fritidskonsulent, Anders ved Aalborg Kommune. 
Ansøgning til Prioriteringskataloget skal sendes senest den 25/9.  
 
Fundraising:  
Merete Jacobsen, fungerende kasserer i havnens paraplyorganisation Nibe 
Lystbådehavn SI, har takket ja til at bidrage med sin assistance i 
fundraisingudvalget. Merete har i øvrigt erfaring fra tidligere med 
fundraising. 
 
Gert Jensen, sejler og forretningsdrivende, først som tømrer og nu med 
delikatesseforretningen "Mundgodt" i Nibe, har også tilbudt at bidrage med 
sin assistance i fundraisingudvalget.  
 
Gert og Merete vil hovedsageligt udføre opgaver i samarbejde med Loke og 
Henrik, primært omhandlende lokal fora 
nkring og søgning af midler ved lokale sponsorer mv.  
 
 
8. Ungdomsudvalg 
 
Ungdom plejer at holde en rengøringsdag, hvor alt rengøres og klargøres til 
vinter. Koordineres og aftales nærmere med Lennart / Frank. 
 
Frank orienterede endvidere om, at der i sæsonen har været flere aftener, 
hvor alt der kan sejle har været på vandet. Der er en del nye optimistsejlere, 



og rigtig fin aktivitet om torsdagen. Ungdomsudvalget har haft én af vores 2 
ynglinge ude at sejle. Målet at få begge ud at sejle næste sæson.  
 
Der er yderligere afholdt en legeaften med grej fra Torm container – en 
vellykket aften med masser af liv. 
 
Sidste weekend har vi haft sejlere til Aalborg Cup, vi fik 2 medaljer – rigtig 
flot ! 
 
Endelig har der været en flok ungdomssejlere sommercamp i Aalborg – det 
har også været rigtig godt. 
 
Vi har ikke gjort så meget for at skaffe flere børn til Krabbeklubben (i tråd 
med målsætningen om at bruge 2017 som et konsolideringsår), der forsøges 
at gøre noget næste sæson.  
 
Der er også holdt forældremøde sammen med trænerne en aften efter 
sejlads. Der var fint fremmøde og god dialog.  
 
Fokus i 2017 har været at få tingene til at fungere med det vi har. Det har 
fungeret rigtig godt med den ekstra Brig, vi fik sidste år. 
 
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.  
 
Vi kan godt bruge trænerkapacitet til ynglinge. Frank fik et på mulige 
kandidater, som der tages kontakt til. 
 
De nye betonflydebro er taget i brug. Der er behov for at montere fendere på 
broen, så bådene ikke blive beskadiget. Der er nu købt træ ind, som blot 
mangler montering. 
 
Når sæsonen er ved at være slut, udarbejdes en liste med behov for 
vedligeholdelse / udskiftning af diverse grej / udstyr. 
 
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. Arbejdet pågår. 
 
Brochurer for ungdomssejlere samt for Sejlklubben er lagt ned til Guf og 
Kugler.  
 
Fra tidligere møde: 
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.  
 
 
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. 
Hasse fra SI er sat på sagen – det er lige før  
 
 
10. Samarbejde med eksterne foreninger  
 
Moleforsøg: 
Sat op i juni måned. Umiddelbart en succes. Mængden af ålegræs i havnen 
gennem sæsonen vurderes markant mindre. 
Forsøget fortsætter næste år også.   
 
Uddybning havnebassin 
Der arbejdes stadig på en pumpeløsning.  
Der er møde med Aalborg Kommune, sidst i september. 
 



 
 
11. Diverse  
 
Intet at referere under dette punkt 
 
 
 
 
 
 
Jan Laursen, referent 
Nibe Sejlklub 
 
Næste møde afholdes den tirsdag den 24. oktober 2017, kl. 18.30.   
 


