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BESTYRELSEN HAR ORDET  
Kære Sejlere…  

Efteråret er over os og de hyggelige sejladsstunder er indstillet for dette år. 

Standeren er netop strøget og dette år med et nyt koncept afsluttende med 

en afriggerfest… noget der ikke har været afholdt i mange år. At konceptet 

blev taget godt imod vidnede de små 60 tilmeldte sejlere om. Det var en 

super fest arrangementsudvalget havde sat op… mon ikke succesen gentages 

næste år. 

Sommeren 2017 var desværre markant køligere og blæsende end vi som 

sejlere kunne ønske. En lang og varm sommer er på ønskelisten. Til trods for 

vejrets luner, er det dog lykkedes for Nibe Sejlklub og Lystbådehavn, at 

tiltrække nye sejlere således at vi i år har en nettotilgang på nye både i 

havnen for første gang i flere år, noget vi i bestyrelsen er utrolig glade for. 

Velkommen til alle nye sejlere, tag godt imod dem.  

At det går godt på Nibe Havn, har flere efterhånden bemærket… således også 

Bådnyt, som har haft interesse i at skrive om Nibe Lystbådehavns 

besøgssucces… læs evt. sidste nummer.  

Den positive tilgang 

af såvel gæster som 

nye medlemmer er vi 

utrolig glade for… 

stolte over at vi i 

disse tider kan 

tiltrække nye sejlere. 

Et gode som også 

giver havnen nye 

udfordringer. Til trods 

for at vi stadig har en 

del ledige pladser, er 

der faktisk mangel på 
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store pladser med maksimal dybgang… bådene bliver større og større. Det 

betyder at Havneforeningen er nødsaget til at se på pladsprioriter i forhold til 

dybde og bredde… ikke blot i havnebassinet giver dette udfordringer… også 

på vinterpladsen er pladsen trang. Der arbejdes derfor på alternative 

løsninger til nye stativformer mv.  

Vores store udfordring med ålegræs i havnebassinet de seneste år har vi 

heldigvis ikke haft de store gener af i år, takket være opsætning af et nethegn 

ved indsejlingen… et forsøg som vil strække sig over næste år også. Primært 

bundfældet ålegræs har desværre over tid reduceret dybden i vores 

havnebassin, hvilket mange generes af… der arbejdes pt. på mulighederne for 

en uddybning.  
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Ellers har det som vanligt været et travlt år på havnen. Vi startede året med 

at sætte endnu en rekord… nemlig til vores årlige arbejdsdag, hvor op imod 

70 medlemmer havde afsat en forårslørdag til at forskønne vores flotte 

havn… det er utrolig flot. Arbejdsdagen blev afholdt samme dag som 

standerhejsningen, hvilket også bliver tilfældet næste år. 

 

 

Også vores ugentlige klubsejlads har igen i år sat deltagerrekord. Vi bliver 

flere og flere til disse hyggelige kapsejladsaftner… mon vi kan nå op mod 15 

både i snit næste år?… det håber vi… så alle der endnu ikke har deltaget… 

kom på fjorden… gast som skipper. Der er så mange gode elementer i 
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klubsejladsen… man lærer sin båd at kende, udveksler erfaringer og frem for 

alt får nye sejlervenner. Der sejles lidt om pladserne og sæsonen afsluttes 

med at kåre årets klubmester. Se mere på hjemmesiden. 

Nu vi er ved rekorderne slog også ”herreturen” rekord med antallet af både, 

hvor deltagerne havde en hyggelig og varm weekend i september… mere vind 

var dog til tider ønsket. 

Sejlerskolen går over al forventning... hvor der hvert år udklækkes nye 

sejlere. Også vinterkurser kommer der en hel del af denne vinter, så kig ind 

på hjemmesiden og hold øje med facebookgruppen, som pt. tæller over 110 

medlemmer. Er man på FB, men stadig ikke medlem af denne gruppe, så 

spørg endelig om hvordan… gruppen er åben for alle og her er mange gode 

informationer. Alt dette og meget mere står vores PR-udvalg for, men vi 

mangler stadig frivillige her… kom frisk hvis du er til PR.  

Ungdomsafdelingen er velsmurt og har vind i sejlende… og ofte så mange at 

alle både er på vandet… dog med undtagelse af en enkelt yngling… her  

 

 

 

 

 

 

 

mangler vi en hjælpende hånd, så har du lyst til at overdrage dine erfaringer 

til den kommende generation, så sig frem. 
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Projekt ”nyt klubhus” har trukket mange veksler på frivillige dette år. Der 

arbejdes ihærdigt på alle fronter og vi håber på, at det i løbet af de næste par 

år lykkedes at skaffe de nødvendige midler, der skal til for at realisere 

projektet. 

Vi forsøger så godt vi kan, at informere om alle tiltag på vores nye fælles 

hjemmeside, så kig ind eller kontakt den ansvarlige, hvis du savner 

informationer.  

Med disse ord vil jeg på bestyrelsens vegne takke af for sejlsæsonen 2017 og 

ønske alle en God Jul og et lykkebringende nyt Sejlerår. 

 Ruddi Kruse Mortensen 

Formand 
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Spændende aktiviteter i Nibe Sejlklub, 2017-18 

 

 

 



  SEJLRENDEN        efterår 2017 

 

SEJLRENDEN                        www.nibe-sejlklub.dk  Side 10 af 62 

Kursuskalender 2017-18 - klubaftener 

Vi vil gerne følge op på sidste år kursus række hen over vinteren, så igen i år 

laver vi nogle spændene kurser / foredrag for jer.  

20. november kl. 19.00. Martin fra Vetus og fortæller om båd grej.  

16. januar kl. 19.00 kommer Michael fra Elvstrøm Sails og underviser i sejl og 

mastetrim. 

11. december kl. 19.00 kommer Søren Jespersen og underviser i om sejltrim 

og håndtering af båden  

   

5 februar kommer Henrik Larsen og underviser i motorlære  

26 februar kommer Lennart og underviser i Sejlsikkert for nye sejlere    

 

 

 

19. marts er der undervisning i Førstehjælp og brand om bord   
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Mandagssejlads 2017 

Vi har netop afsluttet sæsonens mandagssejladser. Det var den 4. sæson med 
mandagssejladser, og en god anledning til at gøre status.  
 
Inden sæsonen blev der fra flere sider oprustet med nye sejl til en del både 
og der var også et par sejlere, der tog skridtet fuld ud og indkøbte en ny båd. 
Når vi kikker på resultaterne må vi sige, at det lykkedes ganske fint. 
  
Det vigtigste mål har fra starten været at få så mange både som muligt på 
fjorden. Det er derfor meget tilfredsstillende at kunne konstatere, at antallet 
af deltagere i denne sæson har været flot:  Gennemsnitligt har der været 
over 11 både til sejladserne. 

Ved de to bedste sejladser var vi 14 både på vandet og vi var hele 27 både til 
herreturen Mors rundt. I alt har der været 123 både til sejlads hen over året. 


 

Tæt sejlads på Nibe Bredning – med fuld koncentration. 
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Det var lidt af en dårlig sæsonstart vi havde med 3 aflyste sejladser inden vi 
gik på sommerferie. For at dette ikke skal gentage sig, indfører vi fra 2018 en 
ny regel: hvis der blæser mere end 10 m/sek., så aflyser vi ikke sejladsen, 
men flytter den til om torsdagen.   

Samlet set flotte tal og præstationer, der skaber et klubliv, både i havnen, på 
fjorden og ikke mindst i klubhuset  og vi ser frem til den nye sæson med 
spænding bl.a. om der kommer flere rederier.   
 

 
Tillykke til Benny og Gert som klubmestre i ”7 9 13”. 
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Vi er i fuld gang med at se frem mod 2018. Overordnet ændrer vi ikke på 
målsætningen: alle skal kunne være med, og vi skal være så mange som 
muligt.  
 
Men der er følgende tanker i spil: Pointsystemet kan måske tilrettes, så det 

understøtter målsætningen om, at så mange som muligt deltager. 

Startproceduren kan optimeres. I år har vi startet efter ur, hvilket har vist sig 

at fungere godt, men det ville være at fortrække med en dommerbåd.  

Vi overvejer at lægge en bøje mere ud, således der kan laves en bane mere 

for at få mere variation i sejladsen. Vi overvejer også om der skal indføres 

regler for hvad man må udsætte sin besætning for: 

 
Gasterne kompenserer for manglende spiler . 
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På Sejladsudvalgets vegne takker vi for en fin sæson, og håber at vi ser jer til 

en ny omgang mandagssejlads. Der er altid plads til ekstra gaster, så alle er 

velkomme.  

Vi ser frem til endnu flere hyggelige aftener i 2018! 

 
Frisk vind og solskin under kryds på Bredningen 
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Ungdomsafdelingen 

Selvom vejret til tider har drillet, så har vi haft en dejlig sejlersæson i 

ungdomsafdelingen. Vi har været samlet hver torsdag, og mange gange har 

alt udstyr været på vandet. 

Da vi nu har 3 følgebåde, kan vi have alle joller ude og sejle og stadig give 

børnene tryghed med trænere tæt på. Så det været en stor fordel. 

Vi har nydt godt af den nye flydebro, som havnen har sat op i foråret. Det 

giver en mere stabil platform og vi glæder os til, at den bliver helt færdiggjort 

med fendere og mulighed for søsætning på begge sider! 

På arbejdsdagen fik vi bl.a. lavet et helt nyt ungdomshjørne, hvor der er plads 

til de to ynglinge både. 

Her følger et lille uddrag af de aktiviteter der har været gennem året. 

 

Der er højt humør ved en af de første sejladser, selvom kølen slap vandet. 
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I foråret fik vi søsat den nyrenoverede yngling nr. 5. Den har sejlet nogle gode 

ture i løbet af sæsonen, og vi håber på, at flere unge får lyst til at sejle 

yngling. 

 

Nyrenoveret yngling bliver sat i vandet. 
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Der sejles om mærke i havnen med Optimister. 

 

Krabbebørn indvier nye vandkikkerter, man kan også se den fine nye bro til 

ynglinene, som blev lavet af frivillige på den velbesøgte arbejdsdag i foråret. 

Den nye flydebro ses i baggrunden. 
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Vi var på Stejlepladsen og fik 3000 kr. til NS ungdom, vi takker mange gange! 
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Stemningsbilleder af Yngling og Feva. Fed fart og svært at få armene ned! 
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Vi havde lånt en TORM trailer fra DS, og alt grejet kom ud til en sjov lege 

aften. 
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     Vi havde 5 sejlere til Aalborg Cup, og det gav 2 nye pokaler til Nibe Sejlklub. 

 

I den sidste weekend i september havde vi planlagt et fælles arrangement 

med Gjøl. Desværre måtte Gjøl melde afbud på grund af vejret. Det 

forhindrer dog ikke os fra Nibe i at mødes.  

Vi besluttede at gennemføre med Nibebørnene alene. Vi holder derfor fast i 

at vi starter fredag klokken 17.00 og sluttede igen lørdag kl. 14. Natten blev 

tilbragt i klubhuset. 
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Vi havde et par super dejlige dage, med sejlads, spil m.m. Vi hygge maximalt 

og det hele blev krydret med dejligt mad. Arrangementet med Gjøl er 

udskudt til 2018!  
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Vi sluttede sommersæsonen af med at mødes, for at gøre jollehallen fin til 

vinter. Resultatet blev en top trimmet jollehal.  

Alt i alt en rigtig god sæson, hvor vi har fået glæde af det nye udstyr. 

Tak til alle der giver en hånd med, tak til forældre, bedsteforældre og ikke 

mindst tak til vores sponsorer, fonde og andre der støtter os.  

Vi mødes hver anden torsdag vinteren igennem, og ser frem til ny sæson i 

2018. 
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Årets gang med Nibe Sejlklubs skolebåd- IB. En Maxi 77  
Lørdag d. 19. marts blev IB´s presenning taget af – en dejlig forårsdag. 

Spændende var det at se hvad der gemte sig bag – og det var positivt. Der 

duftede af ny beklædning fra sidste år. Ingen fugt og mug – herligt. Ib blev 

vasket, og – ja, vejret var så godt, at eftermiddagskaffen kunne nydes oppe i 

cockpittet.  

Weekenden efter viste vejret sig fra den bedste side, og pludselig var der 

besøg af 24-nordjyske, som lavede en reportage fra havnen. Bunden blev 

pudset lidt af, bundmalet og fribordet poleret og vokset. Dog blev der 

”sprunget” lidt over hen mod agten, da IB har fået en søster i år. I den 

anledning kom der nyt navnetræk på begge både og Nibe Sejlklubs logo. 

 

Den 8. april kl. 8, blev IB løftet af stativet og 

sat i fjorden – og den kunne flyde, motoren 

startede og IB tøffede ned til sin plads.  

Lidt senere kom også IB 2 ned på sin plads, 

så nu ligger IB´erne side om side. I løbet af 

dagen kom der flere både i vandet – så 

bliver der igen liv på havnen – havnen er nu 

hyggelist når der er nogle både i vandet. 

Tiden herefter var noget blæsende og derfor 

kom der først mast på d. 21. april, hvor der - 

et lille vindhul. Masten kom så på højkant, 

og hvad er en sejlbåd også uden mast, så det 

var skønt at se – nu manglede der så kun en ting, nemlig at få sejlene hjem 

fra sejlmageren, som havde haft dem til reparation hele vinteren. 
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IB´ erne en tidlig morgen i stille vejr.  

7. maj kom sejlene endelig hjem og blev 

monteret, ikke spor for tideligt, da skolesejladsen 

startede 9. maj. 

Det var lidt underligt at sende IB ud på 

skolesejlads uden at have været udenfor havnen. 

Tilsyneladende gik det fint  

13. maj lavede Anne Kathrine og jeg en ”testtur” 

til Gjøl – afgang fra Nibe 15.30 og bidevind begge 

veje. Vi var retur i Nibe kl. 18.40, nu var der så 

lavvandet, at IB stod på bunden. Det lykkedes at få den trukket næsten ind til 

broen – alt ser ud til at fungere. 

 

 

 

 

 

 

 

Herefter gik det afsted flere aftener med skiftende besætninger, havne 

manøvre, sejle til mærke – kompaskurser og ikke mindst mand overbord 

øvelser. Det blev noget blæsende og til tider våd sæson …. se mere om IB´s 

udflugter under sejlerberetninger lidt senere. 
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Sejlerskolen – praktisk sejlads 2017 
Nibe Sejlklub vil gerne ønske følgende 12 af vores medlemmer tillykke med 

velbestået duelighedsbevis: 

Heidi Beck Steen,  

Martin Toft Pedersen, 

Charlotte Skovfo,  

Dorte Pedersen 

Christian Schmidt Gundersen 

Nikolaj Hougaard Johansen 

Jørgen Jørgensen 

Elsie Kammer Madsen 

Mads Kammer Christensen 

Svend Christensen 

Kasper Skovfo 

Tim Busk 
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2017 har været en sæson som har budt på mange dage med frisk vind og 

rigeligt med vand under og over vores skolebåde IB1 og IB2. Det har således 

været en noget våd og blæsende sæson, som har udfordret kursister og givet 

alle en indsigt i, hvorfor det er godt at have taget et duelighedsbevis. 

 Nibe sejlklub vil ligeledes gerne sende en stor tak til alle vores trofaste og 

erfarne instruktører:  

Søren Justesen 

Jørgen Rise 

Klaus Søe 

Michael Steglich-Petersen 

Gert Pedersen 

Peter H. Staun 

Lars B. Andersen 

Jørgen Rosenkilde 

Også en stor tak skal der lyde til vedligeholdelsesteamet på vores to 

skolebåde IB1 og IB2 for hele tiden at holde begge både i sejlsikker stand: 

Jens Jørgen Ørris 

Jørgen Frost 
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Vi er så heldig på sejlerskolen i år at have muligheden for at sætte to både ud 

pr. aften, i det vi har fået tilgang af yderligere en flot og velholdt skolebåd af 

samme type som IB den 1. nemlig en Maxi 77. Den er allerede blevet 

navngivet det originale navn IB den 2. og de to skolebåde kan kendes fra 

hinanden ved at IB den 1. er med blå stafferinger og IB den 2. er med røde 

stafferinger.  

 

 

IB (forrrest) og IB d. 2 (i baggrunden). 
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I havn efter en god aftensejlads på Bredningen 

 

 
”IB” med besætning på Nibe Bredning en smuk og stille aften 
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Ålegræs i havnebassinet 
Som de fleste sikkert ved, har havneforeningens (HF) bestyrelse arbejdet en 

del med foranstaltninger for hindring af ålegræsindtrængning i bassinet.  

Efter en række år med stadig stigende problemer, blev det i HF sidste år 

besluttet at undersøge omfang og udfordringer nøjere. Herved blev der i 

2016 udført en række forsøg med luftspærre og en fysisk flydespærre. Det 

havde en positiv effekt, men dog ikke tilstrækkeligt tilfredsstillende.  

Derfor blev der i 2017 ansøgt kystdirektoratet om muligheden for at etablere 

et 36 m nethegn vest for sejlrenden med udgangspunkt i den sydvestlige 

mole. Det lykkedes os i samarbejde med Aalborg Kommunes By og 

Landskabsforvaltning, at få en godkendelse i hus frem til ultimo 2018.  

Forsøget har været særdeles positivt, således at bassinet har været sejlbart 

hele sommeren sæsonen igennem. Kun i få tilfælde har der været en 

begrænset indtrængning af ålegræs og heraf kun ét enkelt tilfælde som ikke 

skyldes fejl på anlægget, nemlig ved en hård vind direkte fra nordnordvest, 

hvor ålegræsset kunne passere uhindret mellem nethegnet og den 

nordøstlige mole. Heldigvis blev situationen ikke kritisk til trods at en del 

græs fandt vej til bassinet… vinden gik nemlig i øst dagen efter.  

Da resultaterne har været meget positive fortsætter forsøget i 2018. Herefter 

håber vi på at en mere permanent løsning bliver mulig, evt. en 

molemodificering.  
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Vellykket forsøg med etablering af 36 m nethegn. 
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Standerhejsning og arbejdsdag  
Kære Sejlere…  

Lørdag den 29. april mødte godt 70 veloplagte mand op, hvor vi startede med 

kaffe og brød i klubhuset. Der var en super stemning, alt imens opgaverne til 

årets arbejdsdag blev fordelt. Med var også flere børn, som var meget 

arbejdssomme og samlede skrald på vinterpladsen og ellers hyggede børnene 

sig i klubhuset. Havnen summede af liv, og der blev udført mange vigtige 

opgaver både inde og ude.  

Kl. 13.00 mødtes alle i klubhuset igen, hvor der var standerhejsning. Det 

smukke flag blev sunget til tops i bedste stil. Traditionen tro blev der 

efterfølgende serveret pølser/brød og sejler sæsonen blev hermed skudt i 

gang. Dagen sluttede af med, at der blev grillet og hygget i klubhuset.  
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Standerstrygning  
 

Lørdag den 28. oktober var dagen, 

hvorpå flaget igen skulle sænkes. Trods 

at tidspunktet i år var ændret til 15.30 

mødte gæve sejlere talstærkt op og 

årets standerstrygning kunne indledes.  

”Blæsten går frisk over Limfjordens 

vande...”  

hjalp godt på vej, så missionen blev 

fuldført med manér.  

 

 

Efterfølgende var sejlklubben i år vært 

for kaffe og kagemand i hallen, da der 

var dækket op til afriggerfest i 

klubhuset. Arrangementsudvalget 

takker for de mange tilkendegivelser 

om, at hallen havde den helt rigtige 

æstetik og sjæl til formålet.  
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Afriggerfest 
 

Klokken 17.30 ankom de 56 sejlere 

som havde tilmeldt sig festen.  

Bordet var pyntet med sejlerånd. Til 

hver kuvert var der placeret en ”mast”, 

hvor der bag på hvert sejl var 

beskrevet en opgave, som skulle 

udføres i løbet af festen. 

Dette medvirkede til, at alle var med til 

at rigge til og af, samt sikre en minimal 

rengøring dagen efter.  
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En særlig tak rettes til Hanne og Morten, som åbnede fredagsbaren på en 

lørdag. De styrede ikke kun baren, men sørgede også for utallige evergreens 

aftenen/natten igennem.   
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Vi, i arrangementsudvalget, er stolte af den store opbakning til 

afriggerfesten. Vi håber på et glædeligt gensyn næste år.  

De næste arrangementer i sejlklubben består af: 

 Nytårssoiré (Michael Steglich). 

 Medhjælperfest (Erstatning for Nytårskuren, sidste lørdag i januar). 

 Standerhejsning/tilriggerfest. 

 Familieturen 

De bedste hilsner fra 

Arrangementsudvalget: Michael, Hanne, Betina, Lone, Hannah og Pia. 
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Nyt klubhus til Nibe Sejlklub 

 
Baggrund 

Nibe Sejlklub er inde i en forrygende udvikling i disse år grundet en ambitiøs 

og succesfuld indsats for promovering af sejlsporten, som er udført af alle 

vores mange frivillige i klubben. Gennem de seneste år har Nibe Sejlklub 

opbygget en ny struktur med en tiltagende skare af frivillige i en række 

forskellige udvalg, som i 2015 har udarbejdet en visionsplan 2020, med en 

række realistiske og værdiskabende mål for klubbens udvikling de kommende 

år, i retning af større socialt engagement med flere fællesskabsfremmende 

aktiviteter for udviklingen af lokalfællesskabet og fremtidens maritime 

ildsjæle på i Nibe havn.  

En satsning på sociale aktiviteter har således allerede ført til den meget 

positive udvikling, at vores ungdomsafdeling er vokset med hele 500 % over 

de sidste tre år og tæller i dag 30 unge. Derudover er antallet af voksne 

medlemmer også i vækst, således at medlemsantallet gennem de sidste fem 

år gået fra ca. 90 til nu ca. 180 medlemmer. Denne positive udvikling er vi 

naturligvis meget stolte af, idet der på landsplan er stadigt færre 

interesserede nye sejlere, alt imens gennemsnitsalderen forøges. Det er en 

stor udfordring for mange sejlklubber rundt om i Danmark.  

Den positive udvikling ligger imidlertid et massivt pres på vores begrænsede 

faciliteter. Øget materiel og flere medlemmer kræver en forbedring af vores 

faciliteter, som i dag fremstår utidssvarende og utilstrækkelige, og 

efterhånden også med alt for få kvadratmeter. Det sætter krav til os alle og 

ikke mindst infrastrukturen, mulighederne og faciliteterne i lystbådehavnen.  

Netop faciliteterne er noget, som vi kan og vil gøre endnu mere ved, end vi 

hidtil har gjort. Vi planlægger derfor en renovering og udvidelse af det gamle 

klubhus i 2018/2019, og da klubben har ambitioner om at udvide 

ungdomsafdelingen endnu mere, og på sigt øge tilgængeligheden for 
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offentligheden til vores klubfaciliteter, vil det fremadrettet være altafgørende 

med mere plads til opbevaring, vedligeholdelse, større klub- og mødelokaler 

m.m.  

Formål 

Dette projekt går i al sin enkelthed ud på, at skabe nem tilgængelighed for 

alle til at opleve sejlerlivet på og ved Nibe Bredning. Dette gøres ved at 

ombygge Nibe Sejlklubs eksisterende klubhus og øge antallet af 

kvadratmeter.  

Ambitionen er at Nibe Sejlklub vil blive kendt for at være et intimt 

sejlsportscenter og samlingssted, hvor møder mellem mennesker kan ske 

tilfældigt eller planlagt. Nibe Sejlklub vil blive en tryg og inspirerende 

platform, hvor også de yngste brugere af Limfjorden kan blive motiveret og 

inspireret til mere friluftsliv og øget forståelse for ansvarlig brug af naturen 

og ophold på vandet – for eksempel med krible-krable vandkantsaktiviteter 

for de yngste m.v. 
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Projektets styregruppe og samarbejdspartnere har således et fælles ønske 

om, at sejlaktiviteter tænkes ind i friluftslivets rammer, hvor Nibe Sejlklubs 

klublokaler og udearealer samt Nibe Brednings vandaktiviteter udnyttes 

bedre og formidles i ét og samme projekt. 

Tilstedeværelsen af et tidssvarende og moderne udstyret klubhus og 

samlingssted vil være med til at skabe øget foreningsbaseret aktivitet og 

turistmæssig interesse for Nibe Sejlklubs tilbud og ikke mindst denne del af 

Limfjorden. 

Målsætninger i projektet 

Vores lystbådehavn rummer både beboelseshuse, fritidshuse, Nibe Bryghus, 

Restaurant Bryggen, Guf og Kugler samt Nibe Friluftsbad (havnebad) og 

parkering/rasteplads til overnattende autocampere m.v. Som 

havnefællesskab har vi en markant identitet i form af især en helt unik natur, 

masser af kulturarv og et velfungerende og meget aktivt foreningsliv med 

stort sammenhold. Det er en uvurderlig styrke, og det har høj prioritet at 

bevare denne mangfoldighed, ikke bare i Nibe Lystbådehavn, men også i 

vores egen klub. Det er derfor en helt afgørende og nødvendig forudsætning 

at ombygge og udvikle det nedslidte klubhus med udearealer, hvor vi alle kan 

mødes omkring formidling af sejlsport, friluftsliv og fjordlivets natur og 

historiske fiskeri ved Nibe Bredning samt øget socialt samvær på tværs af 

generationer. 

Projektet værdigrundlag har sit afsæt i visionsplan 2020 og er som følger: 

• Vi vil mangfoldigheden, plads til alle 

• Vi skal have det sjovt på vandet 

• Sikkerhed gennem godt sømandskab 

Visionsplanens succeskriterier er, at der i 2020 vil være: 

 250 NS-medlemmer 
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 100 NSV-medlemmer 

 40 junior-medlemmer 

 6 ungdomstrænere 

 40 surfermedlemmer 

 Udvidelse af klubfaciliteter 

 Fastholdelse af 400 % flere frivillige i 2017-tal, inklusive i klubbens 

aktivitetsudvalg 

 Øget klubengagement fra medlemmerne 

 Øget samarbejde med HF-S/I om fælles sociale tiltag på havnen, 

klublokaler, medlemsblad, faciliteter for gæstesejlere, fælles 

markedsføring rettet mod turismesegmentet m.v.  

Målgruppe 

Projektet henvender sig bredt til klubbens medlemmer, lokale foreninger, 

institutioner, beboere og andre besøgende på tværs af alder og handicap, 

samt erhvervsgrupper. Projektet har dog tre primære målgrupper, nemlig 

Nibe Lystbådehavns lokalfælleskab, besøgende skoleelever/børnehavebørn 

og turister, som hver især vil få gavn og glæde af projektet. 

Nibe Sejlklub stiller sine faciliteter til rådighed for havnens øvrige foreninger, 

Nibe Sejlklubs venner, Havneforeningen, Den Selvejende Institution Nibe 

Lystbådehavn SI, Husejerforeningen, jollehavnen og ikke mindst havnens 

gæster, sejlere som autocampere. Det er nemlig også lykkedes havnen at øge 

antallet af gæstesejlere med ca. 80 %, fra ca. 2160 til 3800 gennem de sidste 

5 år og dette alt i mens antallet af gæstesejlere på landsplan er reduceret 

markant og i Nordjylland mere end halveret over en 10-årig periode, således 

at hele 6 % af Nordjyllands gæstesejlere tilskrives Nibe Lystbådehavn. 

Endvidere har havnen etableret en ny rasteplads til autocampere, som også 

vil få mulighed for at anvende sejlklubbens nye lokaler og grillplads. Dette 

område er også i kraftig vækst og er gået fra 0 til små 500 besøgende 

autocampere på 4 år. Desuden har vi i sejlklubben åbnet op for optagelse af 

windsurfere, kitesurfere og SUP, som også har mulighed for at anvende 
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klubbens nye faciliteter. Sidst men ikke mindst giver vi medlemmerne 

mulighed for at leje dele af faciliteterne udenfor sejlsæsonen. 

For lokalsamfundet skaber projektet således fællesskab, identifikation og 

stolthed over at bo et unikt sted. Klubhusets synliggørelse af havnens 

arkitektur og autenticitet – det unikke i at have skabt et maritimt 

sejlsportscenter med omdrejningspunkt i en hundrede år gammel tradition 

for fjordsejllads og fiskeri – giver Nibe Sejlklub og Nibe Lystbådehavn en 

ganske særlig kvalitet og attraktion som havnefacilitet – og dermed også som 

attraktivt bosted og besøgsmål. Det skaber stolthed og ejerskab hos havnens 

mange brugere. Det kan på sigt få de unge til at benytte havnen og Nibe 

Sejlklubs faciliteter, eller medvirke til at fastholde de unge medlemmer, fordi 

lokalfællesskabet på havnen og omkring Nibe Sejlklub får et stærkt, originalt 

og fuldstændig unikt varemærke som moderne maritimt sejlsports- og 

vandkantscenter. 

Indhold 

Projektet indebærer en ombygning af eksisterende klubhus og en ny opførsel 

af tilbygning mod øst, som indrettes med teorilokaler, toiletter og 

omklædning samt med værksted til vedligeholdelse og opmagasineringsplads 

til joller, følgebåde og grej. Udvidelsen vil medføre, at masteklargøring flyttes 

til masteskuret. Vi ønsker dertil at etablere en mindre udendørs 

aktivitetsplads ved klubhuset med krabbebassin og overdækket terrasse med 

offentligt tilgængelige grillpladser. 

Klubbens store ønske om øgede muligheder for at lave tilbud målrettet 

ungdomssejlerne øges herved markant, herunder forbedrede badefaciliteter 

og undervisningslokaler, større ungdomssamlinger fra Dansk Sejlunions 

kredse, stævner mv. Det bliver også fremover muligt at samle godt 100 

medlemmer til diverse arrangementer mod nu ca. 55 i det samme lokale. Det 

være sig større arrangementer, stævner, foredrag, undervisning, 

medhjælperarrangementer, samlinger til havnens arbejdsdag (havnen er 

privat og er afhængig af frivillig arbejdskraft).  
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Endvidere kan der i det nye hus afholdes flere arrangementer samme aften, 

så som undervisning, mødeaktiviteter mv. Yderligere indeholder bygningen 

nye og forbedrede bade og toiletfaciliteter, som havnens besøgende gæster, 

ungdomssejlere, surfere og øvrige medlemmer kan benytte med direkte 

adgang udefra således at det ikke forstyrrer husets øvrige anvendelse, hvilket 

ikke er muligt pt. Endvidere vil det eksisterende klubhus blive indrettet med 

separat adgang for handicaptoilet såvel udefra som indefra.  

 

Ombygningen af det eksisterende klubhus og ny opførelsen af tilbygningen vil 

blive udført i overensstemmelse med Nibe Lystbådehavns lokalplan, som 

foreskriver, at alle bygninger opføres med det samme arkitektoniske udtryk.  

Som det også kan ses af visualiseringerne, vil det nye klubhus med tilbygning 

blive udført i rødmalet træ og med samme type tagkonstruktion svarende til 

de omkringliggende bygninger – for at bevare et ensartet udtryk.  

Det nuværende eneste klublokale, som vender ud mod vandet, vil blive 

ombygget og indrettet til et opholdslokale på 54 m2 og en sejlerstue til 

sejlere på 53 m2 med bar og køkken. De to lokaler vil desuden blive indrettet 
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med en foldevæg, der vil kunne lukkes helt, således, at man kan bevæge sig 

gennem klubhuset, uden at forstyrre mødeaktiviteter. 

Mod nord vil der blive indrettet moderne køkken og depot på 25 m2, som ud 

over adgang fra opholdslokalet indenfor, vil være tilgængeligt for 

offentligheden udefra, fra bygningens nordlige facade. 

Mod syd vil bygningens hovedankomst ligge i umiddelbar forlængelse af det 

nordvendte køkken, dog med teknikrum og et mindre depot stukket ind 

imellem. Fra hovedindgangen vil der være direkte adgang til sejlerstuen mod 

vest og mod øst vil der være adgang til handicaptoilet og to almindelige 

toiletter for hhv. herrer og damer. Hovedindgangen er placeret centralt 

mellem eksisterende klublokaler og den nye tilbygning med bådhal og 
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værksteder, som bindes sammen i en ny facade med et dybt tagoverhæng og 

terrasse med opholdsmulighed og stationære grillpladser og primitivt 

udekøkken. Den nye tilbygning med værksteder, teorilokaler, mødelokaler, 

yderligere toiletter, bad og kold bådhal m.v. ligger således i direkte 

forbindelse med det eksisterende klubhus. Der vil være adgang til køkken fra 

bådhal, ligesom der vil være en stor port i den nordlige facade og ligeledes 

adgang hertil fra terrassen via en aflåst dør, som kun sejlklubbens 

medlemmer vil have nøgle til. Nibe Sejlklubs udeareal udgøres af nogle få 

ekstra kvadratmeter på matriklen, men er i direkte forbindelse med Nibe 

Lystbådehavns parkeringspladser, tilkørselsvej og gangstier. Det er således 

begrænset, hvor mange udeaktiviteter vi kan lave på land, men der vil være 

plads til at etablere et mindre krabbebassin, hvor de yngste børn vil kunne se 

eksemplarer af de krabber og fiskeyngel, som lever i vandet omkring Nibe 

Bredning. 

Projektets tidsplan 

Vi forventer at starte selve byggeriet op i perioden dec. 2018 - dec. 2019. Dog 

er denne tidsplan helt afhængig af tilsagn fra Aalborg kommunes 

Prioriteringskatalog, som vil gøre det muligt at søge fondsmidler hos 

relevante fonde. I forbindelse med et kickoff møde ved byggeopstart vil der 

blive udfærdiget en detaljeret tidsplan af byggesagkyndige folk i 

styregruppen, og i samarbejde med entreprenører og leverandører.  

Projektets økonomi 

Projektets budget beløber sig til ca. 5.5 Mill. Det er et stort beløb, men vi 

håber på at det bliver muligt at rejse den nødvendige kapital. Bestyrelsen har 

indgået en aftale med professionelle fundraisere, i første omgang til at 

validere projektets realiseringsmuligheder, hvilket de heldigvis anser som 

muligt, og dernæst til at søge fondsmidler til projektet. Finansieringsplanen 

indbefatter godt 50% fra fonde og knap 50 % lokal støtte i form af kommunal 

støtte, sponsorater, egenfinansiering mv. Det kommende år bliver afgørende 
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for om projektet kan realiseres i den aktuelle form og efter den estimerede 

tidsplan, da 2018 bliver året hvor hovedparten af midlerne skal søges. 

Det er et stort arbejde for alle involverede og vi håber meget på at vi når i 

mål med projektet.  

 
Solnedgang – mandagssejlads 2017 

 
Stille vejr under herreturen 2017  
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Nibe Sejlklubs facebook grupper 

Når du er blevet medlem af en gruppe, kan du let 

se eller slå foto og indslag op som så kan ses af 

gruppens øvrige deltagere. 
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Herreturen Mors Rundt, 2017 

Det går rigtig godt i Nibe Sejlklub. Aldrig har så mange sejlbåde deltaget i 

vores årlige traditionsrige herretur, da der sidste hele weekend i september 

blev sejlet Mors Rundt. 

Ikke mindre end 80 glade sejlere fra Nibe Sejlklub, fordelt på hele 27 sejlbåde 

valgte at bruge 3 dejlige sensommerdage til årets herretur. Det var derfor et 

flot syn, da de mange sejlbåde stævnede ud fra Nibe Havn en fredag morgen 

sidst i september – med kurs mod Thisted, fredagens destination. 

Turen til Thisted foregik i svag til let vind fra øst. Mange både satte derfor 

spileren, da man havde rundet Draget, og den kom først ned igen ved ankomst 

til Thisted Havn. Fredag aften var alle bådene samlet i inderhavnen og de 

mandlige kulinariske evner blev testet ... med store bøffer. 

 

Der blev hygget i Thisted inderhavn, hvor alle 27 Nibe sejlbåde kunne ligge 

samlet 
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Lørdag morgen var der morgenparole på kajen, de 80 sejlere blev linet op, og 

der blev givet instruktion om kapsejladsen inden afgangen til Vilsundbroen, 

hvor starten på kapsejladsen gik kl. 10.00.  

 
Morgensamling lørdag inden kapsejladsen skydes i gang 

 
27 Nibe sejlbåde blev lukket igennem Vilsundbroen en smuk lørdag formiddag 
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Efter noget trængsel lige efter start, med svag vind ind fra agter blev feltet 

hurtigt spredt med de store både først. Det var et fantastisk syn at se de 

mange både med de spraglede spilere komme sejlende lige så stille ned 

gennem Vilsund. 

 
Flotte billeder da mange spilere blev sat 

Desværre døde vinden helt ved middagstid, så kapsejladsen blev afkortet 

midt på Visby Bredning. Motoren blev tændt og frokosten blev indtaget 

under motortransport mod syd Mors. 

Ved syd enden af Mors blev kapsejladsen genoptaget med mål under 

Sallingsundbroen. Igen var vinden ikke venlig stemt og efter et par timers 

sejlads blev kapsejladsen aflyst, så alle både kunne nå at komme til Nykøbing 

Mors, inden det blev mørkt.  

Om aftenen stod den på stegt flæsk og persillesovs på KFUM & K’s 

selskabslokaler. Her blev mange sultne munde mættet, og der blev uddelt 

præmier fra ”Mundgodt” til den vindende båd og til de 2 sjoveste historier, 

som dog ikke vil blive refereret her avisen.    
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Søndag op af dagen gik turen så atter hjem mod Nibe efter nogle lange og 

dejlige dage på fjorden med masser af sol og efter de fleste sejleres mening – 

lidt for lidt vind. Hjemad var vinden nu stik modvind, så det blev igen for den 

såkaldte ”jerngenua”.  

 80 trætte Nibe sejlere kunne søndag eftermiddag lægge til i hjemhavnen Nibe 

– efter knap 120 sømils sejlads (ca. 220 km) – med billeder på nethinden af det 

fantastiske vue, der mødte os, da de flotte spilere blev sat ved Vilsund.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Herreturen 2017. Dejligt vejr og meget lidt vind 
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På vej mod Thisted Havn – fredag.  
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Aktiviteter i Driftsudvalget 

Som det nok er alle bekendt – blev der i 2016 taget stilling til, at Nibe 
lystbådehavn ville etablere en ny flydebro ved slæbestedet. Denne bro skulle 
erstatte den daværende nedslidte flydebro, og glæden var stor, især for 
ungdom sejlerne, som nu kunne fortøje sejlklubbens både forsvarligt og også 
søsætte de enkelte bådtyper på en god og forsvarlig måde. 
 
Desuden var der ønske om en ”lille Havn ” til ynglinge både – placeret 
vinkelret på stenmolen ved havnebadet. Efter en del vurderinger og 
drøftelser – blev det besluttet at havnen slog pæle og så måtte der jo laves 
det nødvendige til de 2 ynglinge både, broer mm.  
 
Ligeledes skulle der også etableres diverse broer mm. i forhold til den nye 
flydebro. 
 
Der blev nedsat et hurtigt arbejdende udvalg til vurdering af de 2 projekter – 
således at der kunne igangsættes arbejdsteams til lystbådehavnens 
arbejdsdag – som jo skulle være på standerhejsningen dagen. 
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Alt forløb rigtig godt – og de 2 projekter som primært gavner Nibe sejlklub og 
ungdomsafdelingen under samme – ser ud til at virke, dog er der små 
justeringer som er blevet afdækket under brug – men disse bliver klaret 
inden sejlsæsonen 2018. 
 
Driftsafdelingen har desuden – haft de 2 maxi 77 på vandet – de har begge 
været ude at sejle – dog kunne vi have ønsket at ib.d.2 blev brugt lidt mere – 
men overordnet har sejlklubben nye tiltag i støbeskeen – således at vi i 
sejlsæsonen 2018 – forhåbentligt vil møde de 2 skole både på fjorden og 
måske i andre havne end lige Nibe.  
 
 

 
IB1 og IB2 er klar til nye gaster fra Sejlerskolen 
 

 
Meget af vores tid har også været præget at tanker og ideer omkring planer 
for nyt klubhus. Arbejdet i Byggeudvalget har været forankret under 
Driftsafdelingen – og vi har afholdt såvel planlægnings- og indretningsmøder 
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samt møder i forbindelse med de rent økonomiske forhold, som selvfølgelig 
er en væsentlig del af et sådan stort projekt. 
 
Det er dejligt at se, at arbejdet fortsætter – og vi alle har troen på, at vi 
arbejder hen mod en fælles løsning, til gavn for alle på Nibe Havn og som 
med tiden formentlig også kan anvendes af andre brugere.  
 
Som noget mere håndgribeligt … så er standeren igen nedtaget – det er 
faktisk en ikke så lille opgave, og vi som ikke har så megen erfaring i 
nedtagning, må så suge den til os! Godt vi har nogle erfarne nedtagere….som 
er klar til at hjælpe – også om det er med kort responstid.  
 

Opgaven i 2017 og 2018 – bliver at 
lave en ny topstang – den gamle 
er vurderet til at være væk – dvs. 
indmaden i træ masten er rådnet 
væk – så det kan være med en vis 
fare at rejse standeren, da toppen 
ikke kan ”bære sig selv”- under 
rejsningen er der jo ingen stag til 
at støtte. 
 
Så skulle der ved denne læsning 
være en tømrer eller 2 så er der 
behov for hjælp, da vi snarest 
omdanner bådhallen til høvle hal – 
herefter skal hele herligheden 
lakeres, 7-8 gange…. 
 
Så igen – har du lyst til at hjælpe 
med dette arbejde – er du meget 

velkommen – giv lige et praj. 
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2017 har været et travlt og spændende år – og det har været dejligt at være 
med til at tilvejebringe brugbare og fornuftige løsninger – som kan være til 
gavn for mange i Nibe Sejlklub. 
 
 
Driftsudvalget. 
 
 
 
 

 
Renovering af vores brugte mastevogne 
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Heftig aktivitet stort set overalt, der er da i hvert fald 1 der arbejder   
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Bådpladser i Nibe Lystbådehavn   
 Priser: 
 
Brugsret: 
A-plads  2,5 x 10,0/12,5 m  kr.   6.000,- 
B-plads  3,0 x 12,5 m            kr.   8.000,-  
C-plads  3,5 x 12,5 m            kr. 10.000,- 
D-plads  4,0 x 12.5 m            kr. 12.000,- 
E-plads  4,5 x 15,0 m             kr. 14.000,- 
S-plads  Størrelse efter aftale - Individuel betaling 

Medlemsskab af Havneforeningen er obligatorisk. Årligt vedligeholdelses-  
bidrag/driftsudgift, fastsættes på foreningens årlige generalforsamling og er 
for 2017: Kr. 3.700,- 
 
Årlig leje 2017: 
Jolleplads      kr.      950,- (ekskl. medlemskab af HF - da dette ikke kræves) 
3,0 x 12,5 m  kr.   5.300,- (inkl. medlemskab af havneforeningen) 
3,5 x 12,5 m  kr.   5.700,- (inkl. medlemskab af havneforeningen) 
4,0 x 12,5 m  kr.   6.100,- (inkl. medlemskab af havneforeningen) 
4,5 x 15.0 m kr.    6.500,- (inkl. medlemskab af havneforeningen) 

OBS – Nyt for mindre både på maks 22 fod: 
Der udlejes et antal mindre pladser til en lav lejepris på Kr. 2.000,- pr. år. Læs 
mere på havnens hjemmeside under ”bådpladser / havneplan”. 

Kontakt 
 

Havnefoged Ulrik Jeppesen 
Bryggen 52 
9240 Nibe 
Mobil:    + 45 60 15 05 17                        
Email: havnekontoret@nibe-havn.dk 

mailto:havnekontoret@nibe-havn.dk

