
Bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub 
Tirsdag d. 10. april 2018 kl. 18.30  
Mødet afholdes i Klubhuset 
 
Deltagere: Ruddi, Frank, Lennart, Pia, Peter, Jens Jørn og Jan  
 
Afbud: Claus og Jens Milthers 
 
 

1. Kort opfølgning siden sidste møde  
Referat fra møde 2/2018 den 27. februar 2018 blev godkendt. 
 
Vi har afholdt generalforsamling den 06-03-2018.  
 
Lennart og Ruddi deltog i Dansk Sejlunions generalforsamling den 17-03-
2018. Vi blev desværre ikke valgt som vinder af klubudviklingsprisen, som 
gik til Thurø Sejlklub. Men vi er stolte af at være blandt de nominerede . En 
fin generalforsamling med god informationsværdi.   
 
 
2. Målsætning 2018 samt 2020 plan.  
Vi aftalte, at vi til næste møde hver især oplister mål for 2018 for de enkelte 
udvalg for nærmere drøftelse. Det kan eksempelvis være mentorordning, 
velkomstpakke til nye sejlere m.v. 
 
 
3. Økonomi, dataudvalg  
 
 
Økonomi: 
 
Jens Milthers er valgt til ny kasserer efter Lars.  
Lars og Jens aftaler selv løbende overdragelse. Der skal foretages en 
omregistrering af tegningen af sejlklubben. Aktion Lars og Jens. 
 
Der udarbejdes særskilt konto for klubhusbyggeri for 2018. Peter og Lennart 
udarbejder oplæg, og holder møde med Jens og Lars med hensyn til 
opbygning og strukturering. 
 



Lennart orienterede om et mindre overskud fra salg af øl og vand fra 
mandagssejladserne. Forslag om at overskuddet skal anvendes til præmier 
ifm. Nibe Cup 2018 blev vedtaget. 
 
Emnet ”Gastebørs” blev luftet. Hvis man som ikke medlem af Sejlklubben vil 
være medlem af gastebørsen kunne det eksempelvis koste et mindre beløb 
(200,-) at deltage. På hjemmeside og på Facebook kunne annonceres: Støt 
fællesskabet og kom med ud få nogle dejlige oplevelser på vandet 
Beslutning på næste møde. Ruddi sæter på dagsordenen. 
 
 
4. PR-udvalg  
 
Hjemmeside opdatering 
Hjemmesiden skal opdateres med nyt bestyrelsesmedlem, Jens Milthers og 
nyt tlf nr. og mail til Peter Staun. Aktion Jan. 
 
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. 
 
Ansøgning Alfa Laval 
Der er ansøgningsfrist hos Alfa Laval den 18. maj 2018. Vi fik forrige år veste 
til instruktørerne, og undlod at ansøge sidste år.  
Frank under ønsker hos Ungdomsafdelingen. Jan udarbejder tekstforslag til 
ansøgning.  
 
Sæsonen 2017 med IB 
Jens Jørn Ørris har skrevet et fint indlæg om sæsonen 2017 med det gode 
skib: IB. Jan sørger for at lægge på hjemmesiden under Sejlerberetninger.  
 
Fantastiske fællesskaber (TV2 Nord) 
Der er mulighed for at søge hos TV2 under emnet ”Fantastiske fællesskaber”. 
Et af kriterierne er bl.a. ”Fantastiske Fællesskaber har fokus på at hylde den 
mangfoldighed af åbne fællesskaber, der er i hele Danmark, hvor folk mødes 



for at gøre noget sammen med andre. Fællesskaber der er åbne og samler 
mennesker på tværs af fx etnisk oprindelse, religion eller politisk ståsted”. 
Vi besluttede at afstå fra at søge, da vi formentlig ligger lidt udenfor 
kriterierne, herunder at bruge ressourcerne på andre ansøgninger. 
 
TV2Nord vil godt lave et indslag om vores mandagssejladser. 
Ruddi orienterede om at vi stadig har et stående invitation fra TV2 Nord om 
et indslag om vores mandagssejladser. Den 23. juni – hvor vi afholder Nibe 
Cup -  kunne være en fin mulighed med masser af både på vandet. Ruddi 
kontakter TV2 Nord herom.  
 
Nordea Fonden – kystpulje 
Nordea-fonden uddeler i år op til 50 mio. kr. til projekter, som skaber 
aktivitet og styrker fællesskabet langs landets kyster. Der kan søges til 
projekter fra 100.000 og op til 1.000.000 kr. Videregives til 
Fundraisingudvalget med vores nye klubhus. Der er 2 ansøgningsrunder, 
dels med ansøgningsfrist 1. maj og med frist 1. juli.  
 
 
Sejlrenden forår 2018 
 
Sejlrende forår 2018 står for døren. 
Følgende emner til indhold blev listet op: 
 
Jobbørs, bl.a. til PR 
Ungdom (aktiviteter, mål m.v.) 
Nibe Cup 2018 
Sejlertips / råd 
Arbejdsdag, standerhejsning og tilrigger arrangement 
Leje af IB 1 og IB2 
Mandagssejladserne 
Klubhuset og fundraisingen 
Nibe Sejlklubs Venner 
 
Indlæg til 1. maj. 
 
 
PR i Nibe avis, sejlerskole, leje IB1 og IB2 
Lennart og Peter har haft en snak med Nibe Avis vedr. bannere og reklame 
for Sejlklubben. 



 
Det primære er at lave PR for vores praktiske sejlads snarest muligt.  
Beslutning: Igangsættes i Nibe Avis og Vesthimmerlands Avis. 
 
Plakater sættes i gang. A2 og A3/A4 
Opsættes ved klubbådene IB og IB2 i nærheden af Guf og Kugler, her 
kommer der mange mennesker. 
Frank har leveret input til tekst fra Ungdomsafdelingen. 
Pia oplyste, at Holm og Holm vil gerne udarbejde en stander til at vi kan 
sætte plakater op på. 
 
Det undersøges om Havneforeningen er interesseret i at deltage i 
annonceringsomkostningerne. Ruddi tager og i HF. 
 

 
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.  
 
 
5. Sejladsudvalg 
 
 
Vinterkurser:  
Vinterkursus for 2017/2018 skal evalueres, herunder at vi desværre måtte 
aflyse et par arrangementer. Tages op efter 2018, inden de nye planlægges.  
 
 
 



Mandagssejladser: 
Skema er lagt for hele 2018 – og ligger på hjemmesiden, herunder også 
forskellige tider for sejladsstart efter årstiden. 
Forsøg med at korrigere for andet måltal med / uden spiler. 
Der er holdt møde med Nibe Avis vedr. promovering af vores 
mandagssejladser i avisen.  
 
Det praktiske duelighedsbevis. 
Alle bestod teorikurset. 12 stk. bestod . Vi ønsker tillykke og vi ses på 
vandet. 
 
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. 
 
Reklame via hjemmeside, facebook og mail om opstart af sejlerskolen. 
 
Jørgen Rosenkilde må desværre melde fra fra næste sæson grundet en del 
udlandsarbejde. 
 
Jørgen Riise, Gert Pedersen, Michael Steglich, Claus Søe, Jørgen Rosenkilde. 
Lars A og evt. Peter Staun er reserveinstruktører. 
  
 
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 i størrelsesordenen 100-150 kr. til forplejning. 
Ungdomsafdelingen vil også deltage. De er meget synlige i havnebassinet. 
 
I andet regi kører der musik og telt den 23. juni, med Sankt Hans om aftenen. 
 
Indbydelse, PR, Nibe Avis: koordineres med Jan. 
 
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. 
 
 
 
6. Arrangementsudvalg  
 
 
Arbejdsdag, standerhejsning og tilriggefest 
Kører. Opgaverne er uddelt. Tilmelding pågår. Pt 30-35 tilmeldte, men 
erfaring iser at der plejer at komme mange til sidst. Erindring om mail og på 
facebook.  
 
Nibe Cup – er omtalt ovenfor. 
 
 
Familietur 
Afholdes 9.-10. juni 2018. Forslag til invitation er udsendt. Alle 
kommenterer. 
Tilbagemelding via mail til Pia overvejes. 
Turen går til Løgstør. Arrangementer for børn indarbejdes.  
 
 
Mobile Pay 
Der arbejdes videre med at få indført en Mobilepay løsning. Claus 
undersøger nærmere. Gentagelse. 
 
 
 



Udlejningskalenderen for 2019 – spærres aht. Forventning om nyt byggeri. 
(og nedbrydning af det gamle). Pia giver besked til Michael Steglich. 
 
 
 
7. Driftsudvalg  
 
Standeren foran klubhuset 
Lennart oplyste, der er monteret diverse rustfri beslag, så topstangen af 
standeren kan holde et par år mere. Ligger p.t udenfor klar til rejsning. 
Plan: den 19. april. 
 
 
Klubhuset / Byggeri 
 
Status 
Medio maj fremsendes ansøgning om byggetilladelse.  
Overvejelser pågår omkring hvorledes nedbrydning af det gamle hus skal 
foregå. 
 
Fundraising:  
Via Loke er der ansøgt hos Real Dania fonden til vores byggeri. 
I løbet af 2018 gennemføres flere ansøgninger til de store fonde. 
Merete har fremsendt plan for hvorledes de store fonde ansøges. 
 
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. Jens Milthers orienteres.  
 
Vimpler 
Vimpler fra tidligere år er fundet . 
 
 
 
8. Ungdomsudvalg 
 
Frank orienterede. 
 



Der afholdes nyt møde i instruktørgruppen (12-04-2018), vedr. 
instruktørbemanding og planlægning for 2018. 
 
Ungdom mødes i klubhuset hver anden torsdag – sidste gang var der 3 nye 
børn, som ikke har været her før. Positivt. 
 
Børneattester er igangsat, pågår ved Jens M. (skal lige godkendes af 
Rigspolitiet). 
 
Nye foldere for Ungdomsafdelingen er udarbejdet og også for 
Krabbeklubben, oplyser Frank. Sendes ud. + indlæg til Sejlrenden. 
 
Fællesarrangement med Gjøl Sejlklub afholdes den 26.-27. maj 2018. Benny 
er tovholder. 
 
Fra tidligere møde: 
 
Jens M og Frank har til opgave at opdatere indmeldingsmulighed på 
hjemmesiden, herunder at få udarbejdet en standardformular for 
indmeldelse. 
 
 
 
9. Nibe Surf Team, udvalg  
Intet nyt. 
 
 
 
10. Samarbejde med eksterne foreninger  
 
Ruddi orienterede. 
 
Havneforeningen: 
GF: 
 
- Vedtaget ved afstemning at der ved havnens medlemskab er obligatorisk 

medlemskab af sejlklubben(36 for 11 imod). 
Der afholdes ekstraord GF. Ekstraord GF holdes ved standerhejsningen 
den 21. april. 
 



- SI – nye vedtægter (modificeret). 
 

- SI’s bestyrelse arbejder videre med ansættelse af havnefoged 
 

- Mastekran er forhøjet 1,5 m og er er monteret el spil 
 

- Frihavnsordningsmærkater, Lennart samler op. 
 
 
Uddybning af havnen: der er blevet taget prøver af sedimentet. 
 
 
 
11. Diverse  
Ingen bemærkninger under dette punk. 
 
 
 
Jan Laursen, referent 
Nibe Sejlklub 
 
 
Næste møde afholdes den tirsdag den 8. maj 2018.  
 


