
Bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub 
Tirsdag d. 27. februar 2018 kl. 18.30  
Mødet afholdes i Klubhuset 
 
Deltagere: Ruddi, Frank, Lennart, Pia, Peter, Lars, Claus og Jan  
 
Afbud: Jens Jørn 
 
 

1. Kort opfølgning siden sidste møde  
Referat fra møde 1/2018 den 23. januar 2018 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: 
Lars orienterede. 
 
Udkast til regnskab for 2017 er udsendt lige inden mødet. Regnskabet er 
færdigt søndag den 4. marts. Regnskabsudkast, herunder resultatopgørelse 
og balance blev gennemgået. Der forventes et underskud i størrelsesordenen 
40.000, hvilket primært skyldes indkøb og klargøring af en ekstra skolebåd 
(IB 2) samt at annonceindtægter for sponsorer for 2017 først kommer på 
kontoen i 2018 (sen opkrævning grundet nyt regnskabssystem). 
 
Budget for 2018 – her blev beløb for de enkelte poster drøftet. I grove træk 
lægger vi os op af 2017 udgifterne. Lars tilretter med bemærkninger og 
udsender budget 2018 til kommentering inden generalforsamlingen. 
 
Der udarbejdes særskilt opgørelse for klubhusbyggeri for 2018. 
 
 
 
 



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  
 
 
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, 
på Facebook og mail er sendt ud.  
Vinderen køres ved Dans Sejlunions generalforsamling. 
Vi deltager med 2 personer i Nyborg den 17. marts 2018. 
 
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.  
 
Det koster 300,- kr. årligt at få et link til Sejlklubben med på Nibe.dk. Det 
besluttede vi at sætte i gang. Jan bestiller. 
 
 
Nibe Avis 
Ruddi har afholdt møde med Jacob Søndergaard den 24-01-2018 om vores 
nye planer for klubhusbyggeri. Det er der kommet en rigtig fin artikel ud af. 
Jan sørger for at oprette et link til artiklen på vores hjemmeside. 

 
 

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 og Lennart har udarbejdet forslag om mulighed og vilkår for at leje IB1 
og IB2. Forslaget er rundsendt til bestyrelsen inden mødet. Vi gennemgik det 
fine omlæg, som blev godkendt med mindre tilretninger. Lennart og Peter 
retter og Jan lægger på hjemmesiden.  
 
Hjemmesiden 
Gentagelse fra tidligere møde: 
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. 
 
 
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 om sponsorater, pressenyheder, Nibe Avis, alm. PR, 
ansøgninger 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 kører, om end vi måtte aflyse kurset vedr. sikker sejlads pga. 
dobbeltbookning. Vi finder et nyt tidspunkt.  
 
Mandagssejladser: 
Skema er lagt for hele 2018 – og ligger på hjemmesiden, herunder også 
forskellige tider for sejladsstart efter årstiden. 
Peter holder møde med Jacob Søndergaard vedr. promovering af vores 
mandagssejladser i Nibe Avis. 
 
Det praktiske duelighedsbevis. 
Peter sikrer sammen med Jørgen Rosenkilde at vi får annonceret om de 
praktiske sejladser og duelighedsbeviset i Nibe Avis.  Tilsvarende 
promoveres på Facebook, så det kan deles i vores netværk. 
 
Kitesurfermøde DS 
Peter har holdt møde med Kitesurferne samt Henrik Tang, Dansk Sejlunion. 
Peter oplyste at der var en fin dialog på mødet. Kitesurferne er interesserede 
i et launch sted nord for havnen, samt et sted hvor de bl.a. kan spule deres 
våddragter. Henrik Tang har sendt links til steder, hvor man kan søge midler 
til launch stedet.  
Der var enighed om at Kitersurferne gerne må søge midler igennem Nibe 
Sejlklub. Launch stedet skal kunne bruges til andre formål også. 
Peter returnerer svaret til Kitesurferne, vi synes det er alletiders, hvis det 
kan lykkes. 
 
 
Nibe Cup 
Vi har tidligere snakket om at afholde 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.  
Planen for Nibe Cup er: 
 
08.30 Skippermøde 
09.00 1. sejlads 
11. 00 2 sejlads 
13 00 Frokost 
14.00 Skippermøde 



15.00 Haresejlads fra havnen og til Klitgård + retur 
17.00 Sejladser slutter 
18.00 Fællesspisning og der tændes op i grillen 
 
Arbejdsopgaver fordeles mellem sejladsudvalget og arrangementsudvalget. 
Pia og Peter koordinerer – men vi hjælper alle med på dagen . Vi overvejer 
et mindre deltagergebyr. 
 
Indbydelse, PR, Nibe Avis: koordineres med Jan. 
 
Datoen den 30. juni blev drøftet. Det er lørdagen lige før Nibe Festival – 
erfaringer viser, at mange i Nibe er optaget weekenden før med diverse 
aktiviteter. Det blev derfor drøftet om Nibe Cup kan afholdes en uge tidligere 
- og holdes samme dag som Sankt Hans. Vi besluttede at rykke Nibe Cup til 
den 23. juni. Datoen er rettet på hjemmesiden.  
 
Gentagelse fra tidligere møde: 
Kerteminde Sejlklub har bl.a. udarbejdet en lille folder om deres Sejlerskole. 
Det er en god idé, som vi vil prioritere. Der ligger en skabelon på folder på 
vores Google Drev. 
 
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 – er omtalt ovenfor. 
 
Familietur 
Der stiles mod at der ikke sejles så langt – så der er mere tid til fælles hygge. 
Det overvejes at lade turen gå til Løgstør. Arrangementer for børn 
indarbejdes.  



 
Familieturen afholdes den 2. eller den 9. juni. Frank oplyste, at 
Ungdomsafdelingen planlægger et arrangement en af de nævnte datoer - 
sammen med Gjøl Sejlklub. Frank undersøger og giver besked. 
 
Mobile Pay 
Der arbejdes videre med at få indført en Mobilepay løsning. Claus 
undersøger nærmere. 
 
Standerhejsning, arbejdsdag og tilrigger arrangement den 21. april 
2018 
Datoen er fastsat til lørdag den 21. april 2018. Om eftermiddagen holdes 
standerhejsning for Sejlklubben, efterfulgt af et tilrigger arrangement. 
Datoen er lagt på hjemmesiden. 
 
Generalforsamling den 6. marts 2018 
Annoncering og dagsorden ligger på hjemmesiden. 
Smørrebrød, øl og vand skal indkøbes. Pia tager fat i Michael Steglich for at 
høre tidligere års indkøbslister. 
 
Forespørgsel vedr. Tuperware demo for Nibe Sejlklubs medlemmer 
Pia giver svar, at der er mulighed for at opsætte et lille hjørne i forbindelse 
med afholdelse af Nibe Cup. 
 
 
Målsætninger 
 

 Nibe Cup 
 Afriggerfest 
 Familietur 

 
 
 
7. Driftsudvalg  
 
Standeren foran klubhuset 
Lennart oplyste, der er monteret diverse rustfri beslag, så topstangen af 
standeren kan holde et par år mere.  
 
 



Klubhuset / Byggeri 
 
Status 
Peter gennemgik nyeste tegninger.  
Omklædningsfaciliteter med bad til ungdomssejlerne indarbejdes. 
På generalforsamlingen foretages en orientering om status og aktuelle 
tegninger. 
 
Fundraising:  
Via Loke er der ansøgt hos Real Dania fonden til vores byggeri. 
I løbet af 2018 gennemføres flere ansøgninger til de store fonde. 
 
 
Forsikringer 
Lars har haft en snak med Alm Brand om klubbens forsikringer. Vi skal have 
lavet en liste over vores aktiver. Lennart hjælper med at udarbejde, og 
sender til Lars.  
 
Vimpler 
Vi har de seneste år indkøbt et betydeligt antal vimpler med NS logo. Det er 
årligt en forholdsvis stor udgift (8.000,- kr. årligt). På den baggrund drøftede 
vi, om vimplen skulle koste et mindre beløb, i stedet for som nu, hvor den 
udleveres gratis. Lennart undersøger, om vi evt. har nogle liggende fra sidste 
år, nede ved Havnefogedens kontor. Emnet tages op på senere 
bestyrelsesmøde. 
 
 
 
8. Ungdomsudvalg 
 
Frank orienterede. 
Møde 1 er afholdt i trænergruppen, der holdes et møde mere i marts. 
Hvis nye trænere: husk børneattester. 
 
Vi har modtaget en henvendelse fra Dansk Tera klub – til at kunne lave noget 
mere træning, anderledes træning i Tera jollerne. Sættes i gang. 
 
Hvis der åbner sig mulighed i forbindelse med søgning af sponsorat, er der et 
ønske om tørtoppe til ungdomssejlerne i den forbindelse. 
 



Der er afholdt møde med ungdomssejlerne, hvor de blev spurgt om, hvad der 
var godt i 2017 – bl.a. blev følgende nævnt: 
Sejlklubben er lidt som en ungdomsklub, med et godt fællesskab på tværs af 
aldre. 
Jollebroen er rigtig god. 
At ynglingen bliver brugt er godt 
At der bliver lavet sjov og ballade efter træning er super. 
Ønsker til 2018 bl.a.:  
- Mere kapsejlads 
- Ønske om tursejlads, ture 
- Fællesspisning 
- Enkelte ønskede en aften mere, hvor de kan komme ud at sejle 
 
 
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. 
 
 
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”. Der er også lagt et 
link ind på hjemmesiden til Windfinder.  
 



Peter har afholdt møde med Henrik Tang fra Dansk Sejlunion samt 
repræsentanter fra kitesurferne, som refereret ovenfor. 
 
 
 
10. Samarbejde med eksterne foreninger  
 
Ruddi orienterede. 
 
Havneforeningen: 
Der opsættes et nyt net ved indsejlingen. Nettet opfylder krav om 
maskestørrelse hos fiskerikontrollen. 
 
Uddybning af havnen: der er blevet taget prøver af sedimentet. 
Resultat foreligger ca. uge 10. Herefter tages stilling til metode. 
 
Ulrik er stoppet som havnefoged. Lennart hjælper med det praktiske 
herefter. Annonce vedr. ansættelse af deltidshavnefoged kommer i Nibe Avis 
uge 9. 
 
 
 
11. Diverse  
Ingen bemærkninger under dette punk. 
 
 
 
Jan Laursen, referent 
Nibe Sejlklub 
 
 
Næste møde (konstitueringsmøde) afholdes den tirsdag den 6. marts 2018 – 
efter generalforsamlingen.   
 


