
 

 

Formandsberetning 2017 ved Nibe Sejlklubs Venners generalforsamling den 6. marts 2018. 
 
2017 blev igen et godt år for Nibe Sejlklubs Venner.  
For første gang i mange år var Ole Friederich ikke formand, så den nye formand har haft stor hjælp 
af resten af bestyrelsen for at få tingene til at glide til gavn for alle. 
Det vil jeg gerne sige resten af bestyrelsen mange tak for. 
 
Ole Friederich har igen i år været ansvarlig for planen for barvagter. Tak for det og ikke mindst en 
kæmpe tak til alle barvagterne, som har sørget for en god stemning og alt for god service i  
fredagsbaren gennem sæsonen. 
 
Ved sidste generalforsamling blev bestyrelsen opfordret til at se på udgifterne i forbindelse med 
nytårsarrangement for frivillige. 
Bestyrelsen besluttede at alene barvagterne ville blive inviteret og få betalt deltagelsen. Bestyrelse 
og ægtefæller ville ikke længere blive inviteret til at deltage i  frivilligearrangementet.  
Arrangementet blev, helt uafhængigt af vores beslutning, ændret fra aftensmad med vine til en 
frokost/brunch menu til en helt anden pris. 
Så både fordi arrangementet ændrede karakter og kun barvagterne blev inviteret, som tak for 
deres store arbejde, blev udgifterne til frivilligefesten reduceret betragteligt. 
 
NSV har som nyt forsøgt sig med alkoholfri øl, gin & tonic, rom & cola mv i fredagsbaren.  
Ikke alle initiativer er blevet udnyttet, så det kunne svare sig.  
Men alkoholfri øl og gin & tonic er kommet for at blive. 
 
Året i Fredagsbaren har været præget af skiftende øl leverandører. 
På grund af pris og stort spild valgte bestyrelsen at skifte fadøllet fra Nibe Bryghus ud med øl fra 
Thy Bryghus og Gourmet Bryggeriet.  
Jeg vurderer, at det var en succes.  
Spildet blev meget mindre og samtidigt med lavere indkøbspriser kunne vi sætte priserne på både 
flaske- og fadøl ned med 25 %. 
 
Nibe Bryghus ville dog meget gerne bibeholde samarbejdet med Fredagsbaren og gennem flere 
mails og et enkelt møde, nåede vi til en fælles forståelse for betingelserne for levering, priser og 
support. 
Vi serverer derfor igen fadøl fra Nibe Bryghus i Fredagsbaren og vil et par gange om året kunne 
sælge flaskeøl ”to go” i Fredagsbaren i samarbejde med Nibe Bryghus. 
Vi planlægge også at lave en rundvisning på Bryghuset, så vi kan se deres nye tappeanlæg og 
høre om deres planer for fremtidens Nibe Bryghus. 
 
Aktiviteterne har set meget ud som de tidligere år. 
NSV stod i baren ved afriggerfesten og arrangementet for de frivilligehjælpere på hele havnen. 
Vi har haft et enkelt aftensspisningsarrangement indtil nu, men allerede den 16. marts vil jonna og 
Jørgen Fristrup holde foredrag om deres sommertogt her i klubhuset og der vil vi igen lave et 
spisearrangement. 
 
NSV har i år støttet NS ungdomsafdeling med økonomisk hjælp til deres julefrokost, fælles 
spisning, indkøbt gode brugte sejl til optimist jollerne og andre små ting. 
Vi vil desuden til standerhejsning overrække en fin fysisk donation til NS. 
Jeg vil opfordre alle til at komme og overvære overrækkelsen til NS standerhejsning den 21. april. 
 
Antallet er medlemmer har været stabilt.  
Både NS og NSV har dog en ambition om, at vi skal være mange flere medlemmer i NSV.  



 

 

Jeg vil derfor bede alle medlemmerne om at finde og opfordre nye mulige medlemmer til NSV, så 
vi kan få dem ind i medlemsflokken.  
Det vil give dem mulighed for at besøge Fredagsbaren og NS arrangementer i løbet af vinteren, 
men ikke mindst støtte NSV, så vi kan hjælpe ungdomsarbejdet og interessen for sejlads generelt. 
 
Slutteligt vil jeg gerne igen takke alle bartenderne, tovholdere i NS og den resterende bestyrelsen 
for et godt samarbejde i 2017 og en stor hjælp til mig som ny formand. 
 
Morten Nedergaard Thorsager 
Formand Nibe Sejlklubs Venner.  
 
      


