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

1. Kort opfølgning siden sidste møde  
Referat fra møde 8/2017 den 5. december 2017 blev godkendt. 
 
 
2. Målsætning 2017 samt 2020 plan.  
Målsætninger for 2017 for de enkelte udvalg er listet op under de enkelte 
udvalg nedenfor.  
 
 
3. Økonomi, dataudvalg  
 
 
Økonomi: 
Ruddi orienterede på vegne af Lars. 
 
Regnskabet forventes at være på plads om 14 dage, primo februar. 
 
Det samme hælder udsendelse af rykkere for medlemskontingenter og 
fremsendelse af indmeldinger til Dansk Sejlunion. 
 
Sponsorer: Udsendelse af fakturaer og sponsorbrev.  Jan følger op hos Lars. 
 
 
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  
 
 
Hjemmesiden: 
Hjemmesiden er i perioden opdateret med referater fra NSV og NS 
Nye vedtægter lagt på. 
Info om Klubudviklingsprisen 2018 er lagt på. 
 
Jan samler oplysninger fra diverse referater, oplister udvalgsmedlemmerne 
og rundsender til samlet kommentering hos alle udvalgsansvarlige. Pia 
sender liste om aktive fra medhjælperbrunch til Jan. 
  
Sejlrenden 2 / 2017 
Peter har trykt nogle eksemplarer i papirudgave. Nogle er uddelt til 
kursisterne på Sejlersklen, og der ligger enkelte eksemplarer i Sejlerstuen. 
 
Aktivitetskalender 2018 
Kalenderen samler mødeaktiviteter og årets faste datoer. Ruddi har lavet 
udkast, som blev gennemgået på mødet. Alle sender datoer til Jan. Jan 
opdaterer på hjemmesiden under begivenheder / ”Det Sker”. 
 
Nibe.dk 
Nibe Handelsforening og Nibe Avis har i samarbejde udviklet en ny portal, 
som fremover vil være indgangen til de mange informationer, man kan søge 
om Nibe, foreninger, aktiviteter m.v. på nibe.dk.  
 
Efter mødet: Det koster 300,- kr. årligt at få et link til Sejlklubben med på 
Nibe.dk. Drøftes næste møde. 

 
Udlodningsmidler.dk 
Ordningen er desværre ophørt, jf. ny bekendtgørelse af 08-12-2017.  

  
Klubudviklingspris: 
Bestyrelsen har udarbejdet indstilling af Nibe Sejlklub til 
Klubudviklingsprisen 2018. Dansk Sejlunion har meddelt os, at vii er blandt 
de 8 udvalgte, der skal stemmes om . Info herom er lagt på hjemmesiden, 
som refereret ovenfor. 
 
 



 
Nibe Avis 
Ruddi har møde med Jacob Søndergaard (24-01-2018) om vores nye planer 
for klubhusbyggeri med henblik på en artikel om projektet. 

 
 

Nye medlemmer: 
Vi har gennem flere møder arbejdet med idéer til at fastholde og skaffe nye 
medlemmer. Det er bl.a. 

 Mulighed for at tilbyde forskellige medlemskategorier  
 At vi har en struktur for, hvorledes vi tager imod de nye sejlere i Nibe 

Havn 
 Fastholdelse af medlemmer fra Sejlerskolen  
 Tilbud om muligheder for at leje IB1 og IB2 
 Formalisering af mentorordning.  

 
Peter, Claus og Lennart deltager i et ad hoc udvalg, som udarbejder videre 
med ovenstående. Der stiles mod at foretage en drøftelse af et oplæg fra ad 
hoc gruppen på bestyrelsesmødet i februar måned. Lennart indkalder til det 
første møde. 
 
Forslag om mulighed for at leje IB1 og IB2 er udarbejdet. Forslaget er 
rundsendt til bestyrelsen. Emnet drøftes på næste møde i februar. Ruddi 
sætter på dagsordenen. 
  
Herefter prioriterer vi mentorordningen, som næste indsatspunkt. 
 
 
Målsætninger 2017 (ikke ændret siden sidste møde): 
 

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

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

dels for vores enkeltbidragsydere. Juni eller august? (Forestår) 
 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. 
(Forestår) 



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

 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). OK 
. 

PR udvalget kommer til at mangle et par flueben, når sæson evalueres. 
 
 
5. Sejladsudvalg 
 
Vinterkurser:  
Vinterkurserne er på plads og er annonceret både på hjemmesiden under 
”Det sker” og i Sejlrenden. Peter er ansvarlig for at promovere klubaftenerne, 
dels via mail og Facebook.  
 
Promovering af vores mandagssejladser på Nibe Avis 
Peter holder møde med Jacob Søndergaard. 
 
Sejlerskole Teori – vinter 2017 /18 
Der er 10 kursister i indeværende sæson. 
 
Fremadrettet: 
Vi kan med fordel promovere i Nibe Avis om vores Sejlerskole. Tilsvarende 
på Facebook, så det kan deles. 
 
Lennart viste eksempler fra Kerteminde Sejlklub, som bl.a. har udarbejdet en 
lille foler om deres Sejlerskole. Det er en god idé, som vi vil prioritere. 
Ruddi oplyste, at der ligger en skabelon på folder på vores Google Drev. 
 
Kitesurfermøde DS 
Peter aftaler møde med Henrik Tang, Dansk Sejlunion, vedr. Kitesurfernes 
mulighed for at være organiseret i flere klubber.  
 
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. De indledende møder er 



holdt, der arbejdes videre. Der stiles mod afholdelse lørdag den 30. juni 
2018. Dato publiceres på hjemmesiden (Jan). 
 
Øget anvendelse af IB1 / IB 2. 
Peter og Lennart har har udarbejdet oplæg om vilkår for leje af IB1 / IB2. 
Oplægget er udsendt til bestyrelsen til kommentering og godkendelse på 
bestyrelsesmøde den 27. februar 2018. 
 
 
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 – der er lavet aftale med Elvstrøms Sails i Aalborg.  

 
 
 
6. Arrangementsudvalg  
 
Nibe Cup – planlægges gennem vinteren – Peter og Pia. 
 
Nytårssoiré 
Rigtig hyggeligt arrangement, hvor man mødes i klubbens lokaler og ønsker 
godt nytår. 
 
Familietur 
Der stiles mod at der nødvendigvis ikke sejles så langt – så der er mere tid til 
fælles hygge. Arrangementer for børn indarbejdes. Arrangementsgruppen 
har helt frie tøjler til at nytænke. Der arbejdes videre, idet der stiles mod af 
afholde familieturen i august 2018. Tidligere planer har været i maj, men 
arrangementsgruppen vurderer, at der kan forventes større tilslutning i 
august. 
 
 
 
 



Medhjælperfest 
Blev afholdt den 20. januar. Ca. 35 deltagere (ægtefælle ej med). Rigtig fint og 
hyggeligt arrangement. Omkostningsmæssigt ligger det på ca. 200 kr. / 
mand, hvilket også var målet. 
 
Standerhejsning, arbejdsdag og tilrigger arrangement den 21. april 
2018 
Vi gentager succesen fra sidste år med en fælles arbejdsdag med Havnen og 
Husejerforeningen. Datoen er fastsat til lørdag den 21. april 2018. Om 
eftermiddagen holdes standerhejsning for Sejlklubben, efterfulgt af et 
tilrigger arrangement. 
 
Det praktiske i forbindelse med arbejdsdagen organiseres af Pia og Lennart. 
Opgaver til arbejdsdagen fastlægges af Havnefoged. Jan lægger datoen på 
hjemmesiden. 
 
Generalforsamling den 6. marts 2018 
Smørrebrød, øl og vand skal indkøbes. Pia tager fat i Michael Steglich for at 
høre tidligere års planer 
 
 
Målsætninger 
 

 Nibe Cup 
 Afriggerfest 
 Familietur 

 
 
 
7. Driftsudvalg  
 
Klubstanderen 
Lennart oplyste, at topstangen på vores klubstander skal skiftes. En ny skal 
bestilles og tørres. Det tager et par år. Indtil da udarbejdes der en løsning, 
hvor den nuværende forstærkes med diverse rustfri beslag. Lennart er 
tovholder. 
 
 
 
 



Klubhuset / Byggeri 
 
Status 
Ansøgning om byggetilladelse planlægges fremsendt primo februar. Sidste 
finpudsningsmøde er den 6. februar 2018 kl. 18.00.  
 
Til RealDania ansøgningen skal vedlægges referat fra det konstruktive møde, 
vi havde med Aalborg Kommune om byggeansøgning. Ansvarlig Lennart. 
 
Fundraising:  
Fundraising udvalget: Merete Jacobsen, Gert Jensen og Gert Pedersen har 
indhentet lokale støtteerklæringer.  
 
I 2018 skal vi (Loke) i gang med at søge hos de større fonde. Pt. Real Danica 
pågår. Vi arbejder videre lokalt med at skaffe locale sponsorater. 
 
Forsikringer 
Lars tager fat i Laury for at få en up-date på stade på forsikringer, og nyeste 
policer. 
 
 
 
8. Ungdomsudvalg 
 
Hjemmesiden er opdateret med 2018 aktiviteter. De aktuelle datoer m.v. 
vedligeholdes på Facebook, hvortil der henvises. 
 
I vinterperioden samles man hver anden torsdag til vinteraktiviteter. 
Der kører hyggeaftener med knob og meget andet. 
 
Der er planlagt trænermøde ultimo januar, hvor trænerstaben fastlægges og 
den nye sæsons planlægning startes op. Der er stort set den samme 
trænerskare, der fortsætter i 2018. Der arbejdes på at få nye instruktører, 
som primært tænkes fokuseret på Ynglingebådene.  
 
Driftsudvalget vil udarbejde en huskeliste / tjekliste over brug af vores 
udstyr, eksempelvis vores bådtrailere, ynglingebåde, IB1 og IB2 m.v. (før 
brug, efter brug). Lennart og Jens Jørn udarbejder. 
 
 



Fra tidligere møde: 
 
Frank efterlyste lidt hjælp til reklame / branding for at skaffe flere 
ungdomssejlere til næste sæson. Vi vil inden næste sæson have dels sat skilte 
op med Sejlerskolen, og dels med reklamer (flyers for Ungdomsafdelingen, 
krabbeklubben m.v.) for at blive ungdomssejlere Kan opsættes ved isboden 
og måske ude ved adgangsvejen til havnebadet. Tovholder: Lennart.  
 
Lars A og Frank har til opgave at opdatere indmeldingsmulighed på 
hjemmesiden, herunder at få udarbejdet en standardformular for 
indmeldelse. 
 
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 om 
ressourcerne er 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  
Vindmåler er On-line nu – den kan findes på ”Windfinder” og ved at søge på 
Nibe Havn. Så kan vi fremover se de lokale vind- og temperaturforhold ved 
havnen. . Der arbejdes på også at få målingerne ind på DMI, som så åbner 
mulighed for at den kan komme direkte ind på hjemmesiden. Lars tager fat i 
Mads Bank.  
 
Peter aftaler møde med Henrik Tang fra Dansk Sejlunion. Ruddi sender info 
til Peter. 
 
 
 



10. Samarbejde med eksterne foreninger  
 
Ruddi orienterede. 
 
Havneforeningen: 
Oprensning af havnebassinet. Der er en igangværende dialog med By og 
Landskabsforvaltningen samt Miljø og Energiforvaltningen om oprensning 
og prøveudtagning.  
 
Der arbejdes stadig på bådkran og bådstativer. Det forventes, at emnet kan 
blive fremlagt på Havnens generalforsamling. 
 
Mastekranen. Elektrificeringen er sat i gang. 
  
SI: 
Der er udsendt mail at SI’s bestyrelse (Den selvejende institution Nibe 
Lystbådehavn). SI har grundet økonomiske årsager besluttet at foretage en 
omstrukturering af opgaverne på havnen, således at der fremover ikke vil 
være behov for en fuldtidshavnefoged.  Ulrik Jeppesen fratræder sin stilling 
ultimo april 2018. SI's bestyrelse vil iværksætte rekruttering af en deltids 
havnefoged.  
 
 
 
11. Diverse  
 
Generalforsamlingen: 
 
Ruddi, Lennart og Frank er på valg. Alle genopstiller.  
Begge suppleanterne er jf. vedtægterne også på valg.  
 
 
 
Jan Laursen, referent 
Nibe Sejlklub 
 
 
Næste møde afholdes den tirsdag den 27. februar 2018, kl. 18.30.   
 


