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NIBE SEJLKLUB  
 
Referat af Generalforsamling i Nibe Sejlklub 
Tirsdag den 6. marts 2018 
 

 
Ruddi bød velkommen til generalforsamling 2018 for Nibe Sejlklub. 

 
1. Valg af dirigent 
Carsten Borup blev valgt med applaus.  
Carsten takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var 
indkaldt i henhold til vedtægterne, idet den dels har været annonceret i 
december udgaven af Sejlrenden 2017 samt på hjemmesiden 11-02-2018. 
Generalforsamlingen havde ingen indvendinger hertil, og 
generalforsamlingen kunne hermed gennemføres. 
 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
Ruddi Kruse Mortensen gennemgik bestyrelsens beretning. Se bestyrelsens 
beretning bagest i dette referat.  
 
Efter Ruddis gennemgang supplerede Peter og Lennart beretningen med lidt 
mere detaljeret information omkring vores planer for klubhusudbygning. 
Peter oplyste, at de fremviste tegninger ikke er de endelige, men som 
projektet ser ud for nærværende - tegninger fremsendes som grundlag for 
byggeansøgning. Der blev i forbindelse med orienteringen stillet lidt 
supplerende spørgsmål: 
 
- Kan klubmasten være der om vinteren? ja 
- Er der kigget på driftsbudget med større klubhus? ja 
- Hvor skal masteklargøringen ske, når klubhuset placeres på plænen hvor 

det plejer at ske? Det vil komme til at ske på et nyt areal ovre ved 
masteskuret 

- Er der indtænkt værksted i forbindelse med bådhallen? Der er plads, men 
der er ikke detailtænkt ud over plads til bl.a. arbejdsbænk, men der er frit 
spil 

- Der fremkom forslag omkring placering af toiletkernen, hvor der ellers 
kunne være gode pladser med udsigt over havnen. Svar: den overvejende 
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baggrund har været tilgængelighed og samspil med den overdækkede 
terasse, samt brandsikkerhed mod eksisterende bebyggelse. 

 
Der var ikke yderligere spørgsmål til beretningen, som herefter blev 
godkendt med applaus. 
 

 
3. Forelæggelse af regnskab for 2017 til godkendelse, samt budget for 

2018 
Lars Andersen fremlagde regnskab for 2017 med følgende bemærkninger. 
 
Regnskab 2017 
Annoncer i Sejlrenden er 0 kr. (plejer at være ca. 14.000) – skyldes at de først 
kommer i regnskab 2018 (sen udsendelse af regninger pga. nyt 
regnskabssystem). 
 
Drift af skolebåde er øget markant i forhold til 2016. Det skyldes øgede 
udgifter til køb og transport af IB 2 (21.000), plus istandsætning af IB 1 og 
IB2. 
 
Standerhejsningen omfatter også sejlklubbens andel af medhjælperfesten. 
 
Vedligehold til klubhus (her er der omkostninger til bl.a. fundraiser vedr. 
vores nye byggeri). I næste regnskab vil der være et særskilt regnskab for 
byggeriet, hvilket også er kommenteret af vores revisorer. 
 
For regnskabsåret er der et samlet underskud på 43.000,- kr. Bestyrelsen 
finder underskuddet acceptabelt. Det skyldes køb af IB2, manglende 
indtægter for faste sponsorer (kommer først i 2018), samt udgifter til 
Fundraiser og rådgivning ifm. klubhus. 
 
Spørgsmål til regnskab: 
 
Gert: Vimpler, bliver de givet ud til medlemmerne: Ja. Nyt spørgsmål: 
hvorfor? Foreslår, at en vimpel eksempelvis koster et mindre beløb, eks. 75 
kr. Svar: Pt. er det en del af kontingentet. Bestyrelsen har lige haft det oppe på 
sidste møde. Der arbejdes videre. 
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Hvad er baggrund for øget udgift til kursusmateriale ved Sejlerskolen? Svar: 
Øget pga. nyt materiale til vores instruktører. 
 
Vennerne, hvad har de doneret? De har eksempelvis købt sejl til optimister, 
som ikke figurerer i sejlklubbens regnskab, da udgifterne er afholdt direkte af 
NSV. 
 
Der blev spurgt ind til ægtefællekontingentet, herunder at formålet med 
oprettelse af Nibe Sejlklubs Venner bl.a. var, at ægtefæller skulle indmelde sig 
i NSV i stedet for i NS. Bestyrelsen er i gang med at se på 
kontingentstruktur/medlemsgrupper. I den sammenhæng vil 
ægtefællekontingentet også blive vurderet. 

 
Med disse spørgsmål og svar blev regnskabet godkendt med applaus. 

 
Budget 2018 
Budget for 2018 fremlægges på fornemmeste vis. Der er i budgettet forudsat 
uændret kontingent. Budgettet ligger sig generelt tæt op af udgifterne fra 
2017 med følgende undtagelser: 
 
Der er 2 x annonceindtægter fra faste sponsorer i Sejlrenden. 
 
Drift af skolebåde er reduceret til ordinære driftsudgifter (ingen bådkøb) 
 
Der forventes mindre udgifter til indkøb af vimpler. 
 
Udgifter i forbindelse med vores nye klubhus er ikke med i ovenstående, men 
vil være at finde på særskilte konti i regnskabet, da disse i meget stort 
omfang forventes dækket af tilskud fra fonde, kommunen, sponsorer mv.  

 
Budget for 2018 blev herefter godkendt med applaus. 
 
4. Fastsættelse af kontingent 
Det blev vedtaget at fastholde kontingentsatserne: 
Almindeligt kontingent:  600,- kr. 
Ægtefælle kontingent: 800 kr. (600+200)  
Junior kontingent: 350 kr. 
Godkendt jf. godkendelse af budgettet ovenfor. 
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5. Behandling af eventuelt indkomne forslag  
Ingen indkomne forslag. 
 
6. Valg af formand 
Ruddi er på valg – og modtager genvalg. Ruddi blev genvalgt med applaus. 

 
7. Valg af kasserer 
Lars Andersen er ikke på valg, men ønsker at fratræde. Vi skal derfor vælge 
ny kasserer. 
Jens Milthers blev foreslået, og blev valgt med applaus. 
 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
Frank Hamborg (på valg, modtager genvalg) Genvalgt med applaus.  
Lennart Olsson (på valg, modtager genvalg) Genvalgt med applaus. 
 
Pia Eriksen, Peter Staun og Jan Laursen er ikke på valg. 

  
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen  
Claus Kirring, på valg, genvalgt med applaus. 
Jens Jørgen Ørris, på valg, genvalgt med applaus. 
 

10. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant  
Revisorer: 
Børge Nygaard (på valg, modtager genvalg).  Genvalgt med applaus. 
Jens Anton Røjen (på valg, modtager ikke genvalg) 
Lars Andersen blev valgt med applaus. 
 
Revisorsuppleant: 
Peter Nielsen (på valg, modtager genvalg).  Genvalgt med applaus. 
 
11. Eventuelt 
Ruddi opfordrede til at melde sig ind i PR udvalget, da vi her mangler flere 
hænder.  
 
Nibe Sejlklubs Venner: Morten Thorsager opfordrede til indmeldelse i NSV.  
Den 16. marts er der foredrag om tur til Scotland samt aftensspisning. 



 
 

Side 5 af 14 
 

Ved standerhejsningen den 21. april vil der blive lidt donationer til 
Sejlklubben. 
 
Lars Poulsen opfordring generelt til at koordinere arrangementer med 
Ungdomsafdelingens arrangementer. Taget til efterretning. 
 

 
Ruddi sluttede med at takke Lars som afgående bestyrelsesmedlem, og 
takkede dirigenten for en vel tilrettelagt og godt dirigeret forsamling. 
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BESTYRELSENS BERETNING 
NIBE SEJLKLUB 2018 

 
 
BESTYRELSEN 
Det har været et travlt år i Nibe Sejlklub. Flere nye tiltag er søsat, men mest af alt 
har planerne omkring en klubhusudvidelse været i fokus dette år, hvilket også 
afspejles i beretningen dette år, hvor byggeudvalget kommer på og fremlægger 
deres arbejde.  
Bestyrelsen har afholdt 9 bestyrelsesmøder dette år, hvor opgaverne primært 
har været styret af årets målsætninger, der har været mangfoldige i sejlklubbens 
6 udvalg: 

 Dataudvalget 

 PR-udvalget 

 Sejladsudvalget 

 Arrangementsudvalget  

 Driftsudvalget  

 Ungdomsudvalget 

Med udgangspunkt i Sejlklubbens 2020 plan er der opstillet en række realistiske 
og målbare mål for bestyrelsesåret 2017 umiddelbart efter sidste 
generalforsamling. Målene har været omfattende og der er sket rigtig meget, så 
jeg vil anbefale alle at se nærmere i de omfattende referater der ligger på 
hjemmesiden. 
Udvalgene består udover koordinatorerne af mange ihærdige frivillige som 
udfører en stor indsats. Vi kan stadig godt bruge flere frivillige til de forskellige 
udvalg, så har man lyst til at give en hånd med inden for et bestemt område, så 
er det blot at give besked til en i bestyrelsen.  
For kort at opsummere for nye medlemmer blev der i 2015 udarbejdet en 
langsigtet plan, kaldet 2020 planen, som beskriver vores værdier og en 
udviklingsplan for Nibe Sejlklub frem til 2020. Herved har vi som klub noget at 
arbejde for og henimod, hvorfor det er relativt nemt at opsætte enkelte delmål 
for bestyrelsesåret. Planen er ikke stationær, men kan ændres som nye tanker 
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og idéer opstår. 2020 planen blev offentliggjort i klubbladet sejlrenden nr.1 
2016 og kan findes på hjemmesiden. 
Målsætningen for 2018 vil blive udarbejdet snarest igen med udgangspunkt i 
2020 planen. Allerede fastlagte sejlklubsaktiviteter kan findes på sejlklubbens 
hjemmeside under ”Det sker”, hvor der også findes enkelte beskrivelser af 
arrangementerne.  
En meget kort opsummering af hvad der i udvalgene er arbejdet med, vil fremgå 
af beskrivelsen i de enkelte udvalg. 
 
DATAUDVALGET 
I dataudvalget, som også tæller det regnskabsmæssige, er der bla. arbejdet på at 
få etableret et nyt regnskabssystem i samarbejde med havneforeningen (HF), 
dels af synergimæssige årsager, men også for administrative lettelser. Det har 
været en stor opgave og har desværre medført visse kvaler med at få alt overført 
alt i det nye system. 
Endvidere arbejdes med forbedring af medlemsdatabasen i samarbejde med 
havneforeningen, således at det bliver nemmere at udsende meddelelser og 
information til medlemmerne. Såfremt der opstår ændringer af Jeres 
kontaktoplysninger, mail og adresse, bedes I meddele dette til dataudvalget der 
koordineres af kassereren.  
Samarbejdet med havneforeningen er intensiveret, da vi i begge foreninger 
bestræber sig på at skabe de bedste rammer for havnens brugere (vores 
medlemmer), således også et fælles samarbejde om at havneforeningens 
medlemmer også bliver medlem af Nibe Sejlklub, hvilket vi mener vil højne 
fællesskabet på havnen samt medføre en lang række andre fordele for såvel 
havneforeningens som sejlklubbens medlemmer. Dette forslag blev vel 
modtaget på havneforeningens generalforsamling i 2017, hvorfor der dette år vil 
foretages afstemning om vedtagelse af vedtægtsændringer, der vil samle 
havnens medlemmer i langt højere grad end i dag. 
 
PR-UDVALGET 
PR – udvalget koordineres af sekretæren og udfører en lang række forskellige 
opgaver, såsom: 

 Udarbejdelse af referater 

 Opdatering af hjemmesiden 

 Opsætning af klubbladet ”Sejlrenden” 

 Kontakt til sponsorer 
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 Søgning af sponsorater 

 Udarbejdelse af reklamemateriel 

 Kontakt til nyhedsmedier 

 Opnåelse af rabataftaler 

 Udsendelse af nyheder på div. platforme 

 Kommunikationsstyring 

 Ansvar for sejlklubbens kalender 

 Opdatering af FB-grupper 

Endvidere er vores fundraisingudvalg vedr. klubhusbyggeriet forankret i PR-
udvalget.  
Der er udført rigtig mange opgaver i PR, hvoraf mange har omhandlet det 
kommende byggeprojekt, som nogle måske har bemærket på hjemmesiden, på 
Facebooksiden og i Nibe Avis.  
Men også en lang række andre tiltag… heriblandt indstillingen af Nibe Sejlklub 
til klubudviklingsprisen, hvor Nibe Sejlklub af Dansk Sejlunion er udvalgt blandt 
8 andre kandidater. Dette kan bl.a. ses i den seneste udgave af sejler, bladet som 
alle medlemmer af Nibe Sejlklub og herved Dansk Sejlunion modtager. Vi håber 
naturligvis på at Nibe Sejlklub løber af med sejren.  
 
SEJLADSUDVALGET 
Sejladsudvalget har som navnet antyder at gøre med alle klubsejladser og 
sejlerskolen i seniorafdelingen. Alt kører efter planen og sidste år blev der igen 
sat rekord i antallet af deltagere til mandagssejlads, således at vi stiler mod 15 
deltager i snit dette år. Det er en stor succes, da også adskillige nye sejlere bliver 
introduceret til sejladsen og så giver det utrolig meget fællesskab og hygge ved 
den efterfølgende samling som oftest tæller mere end 30 sejlere. Igen i år blev 
det Benny og Gert som løb af med den samlede sejr, da sejladsudvalgets nye 
pointtælling blev gjort op... båden var denne gang en anden, 7, 9, 13... var det 
mon held, et forkert lystal eller kunne der være en helt anden grund? I hvert fald 
tillykke! 
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Sejlerskolen har desværre ikke haft den vanlige succes her i vinter, hvor der har 
været færre tilmeldte end normalt. Årsagen skyldes formentlig at der ikke har 
været helt den nødvendige fokus på markedsføringen. Dette vil blive forbedret i 
2018. 
Ellers er der mange tiltag på bedding i sejladsudvalget, heriblandt Nibe Cup, som 
vil blive afholdt d.230618, som et rigtig spændende heldagsarrangement, så 
reserver allerede dagen nu… det siges at det bliver stort med tværgående 
arrangementer.  
Endvidere arbejdes der i samarbejde med driftsudvalget på at skabe en 
"lånemodel" for skolebådene, når disse ikke anvendes til undervisning. Mere 
herom senere på året. 
Sidste års herretur satte endnu engang rekord med antallet af tilmeldte både... 
en meget solrig og rolig affære... lidt mere vind var ønskelig. Vi håber også her at 
kunne slå rekorden endnu engang i det kommende år. 
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Årets livøtur, som denne gang endte i Mou grundet vejret, blev afholdt på en 
blæsende weekend. Da vi ofte er lidt uheldige med vejret, planlægges sammen 
med arrangementsudvalget en kortere tur dette år... måske til Løgstør med 
kanalsejlads d.9. juni, så reserver gerne dagen allerede nu.  
Der er også denne vinter tilbudt forskellige kurser i sejlads og sikkerhed, 
heriblandt trim kurser for såvel begyndere som øvede. Også Elstrøm, Volvo og 
Vetus kiggede forbi.  

 

 

ARRANGEMENTSUDVALGET 

Arrangementsudvalget er ekspanderet og tæller nu flere flittige medlemmer, 
som tager sig af sejlklubbens arrangementer i samarbejde med klubbens øvrige 
udvalg.  
Af nye ting blev der sidste år afholdt afriggerfest, hvilket efterhånden er en del 
år siden... med ca. 50 tilmeldte må det siges at arrangementet er blevet taget god 
i mod... ingen tvivl om at dette også gentages næste år. 
Også Nytårskuren er blevet justeret, således at det fremover benævnes med et 
mere sigende navn... "medhjælperarrangement"... en erkendtlighed for det store 
arbejde som alle havnens frivillige bidrager med... en uvurderlig hjælp som alle 
foreninger på havnen er afhængige af. Det var et rigtig fint bruncharrangement 
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med små 40 deltagere ud af ca. 75 frivillige... et arrangement som også afholdes 
næste år. 
Dette år vil der også blive ændret lidt på tilriggerarrangementet, som afholdes 
samme dag som arbejdsdagen, d.21. april. Standerhejsningen vil blive flyttet til 
lidt senere på dagen, hvor der efterfølgende kan forsættes i en tilriggerfest med 
grillaften som vi tidligere har haft. 
Slutteligt, men ikke mindst har Ole's bar gennem Nibe Sejlklubs Venner afholdt 
fredagsbar med stor succes... noget sejlklubben nyder godt af.  
 
DRIFTSUDVALGET 
Driftsudvalget sikre at alle aktiver i Nibe Sejlklub bliver vedligeholdt således at 
alt materiel er i orden. Flere både har fået en opgradering, herunder 
skolebådene. 
Der er heldigvis mange frivillige med lyst og energi som ønsker at bidrage med 
stort og småt. På vores fælles arbejdsdag som afholdes sammen med 
havneforeningen var ikke mindre en 70 frivillige medlemmer mødt op for at give 
et nap med. Det er utrolig flot og ret enestående. Vi håber at mange har lyst til at 
afse nogle timer d. 21. april.   
Dette år er der dog især et projekt som har krævet ekstra mange ressourcer 
dette år, hvorfor der under driftsudvalget er nedsat endnu et udvalg, nemlig 
byggeudvalget. Heldigvis har vi klubben en række yderst kompetente 
medlemmer som har meldt sig til dette udvalg. Byggeudvalget vil under denne 
beretning fremlægge det foreløbige arbejde for generalforsamlingen.  
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UNGDOMSUDVALGET 
Der er trukket mange veklser på frivillige i ungdomsudvalget, hvor flere end 
nogensinde er engageret i ungdomsarbejde… support til de mange unge, som vil 
prøve kræfter med sejlsporten. Målsætningen har derfor primært været, at få 
"processerne" indkørt til at håndtere de mange udfordringer, samtidig med en 
opdatering af flåden. Således er begge ynglingebåde søsat, men der resterer 
stadig noget arbejde med at få etableret et fast trænerteam på disse både. 
Udvikling tager tid og især i ungdomsafdelingen, hvor der kræves rigtig mange 
ressourcer såvel personalemæssige som materielt.  
Der har dette år også været arbejdet med det nye ungdomshjørne, som er et 
stort aktiv for klubben. Der udestår dog stadig enkelte ting af blive forbedret og 
etableret, men det er blevet rigtig godt og en god base for det fremtidige 
ungdomsarbejde.  
Ungdomsafdelingen har endvidere gjort sig bemærket på den lokale scene ved at 
hente 2 medaljer med hjem fra Aalborg Cup. Vi håber at der kommer meget 
mere af dette i årene fremover. 
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Ungdomsudvalget er konstant på "jagt" efter sejlere og hjælpere, som brænder 
for at give de unge mennesker nogle gode råd med på vejen... herunder også for 
de mindste, som nu efter vedtægtsændringer kan optages som medlemmer af 
Nibe Sejlklub helt ned til 5 år. 
 
 
NIBE SURF TEAM 
Det nye område i Nibe Sejlklub, Nibe Surf Team, som er forbeholdt kitesurfere, 
windsurfere og SUP boardere, er desværre stadig ikke rigtig kommet ud over 
rampen i bogstavligste forstand. Det er stadig vanskeligt at tiltrække og især 
fastholde denne medlemsgruppe. Der arbejdes derfor stadig med Dansk 
Sejlunion om mulighederne for denne medlemsgruppe. En ting som surf teamet 
har arbejdet med er en vindmåler på havnen, som kan kobles direkte på nettet 
via "Windfinder". Denne kan findes på havnens hjemmeside og kan også tilgås 
via en APP på en smartphone. Der arbejdes også på at tilkoble et live-kamera, 
som peger ud mod fjorden. 
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Afslutningsvis vil vi i bestyrelsen gerne sende en stor tak til alle de mange 
frivillige for den uvurderlige indsats gennem denne sæson. Også mange tak til 
alle vore sponsorer, Nibe Sejlklubs Venner og alle øvrige som har været med til 
at gøre en forskel for Nibe Sejlklub. Vi ser frem til et nyt og spændende år i Nibe 
Sejlklub. 
 
 
På bestyrelsens vegne 
Ruddi Kruse Mortensen 
D. 6. marts 2018 
 


