
Bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub 
Tirsdag d. 8. maj 2018 kl. 18.30  
Mødet afholdes i Klubhuset 
 
Deltagere: Ruddi, Frank, Lennart, Pia, Peter, Jens Jørn, Claus og Jan  
 
Afbud: Jens Milthers 
 
 

1. Kort opfølgning siden sidste møde  
Referat fra møde 3/2018 den 10. april 2018 blev godkendt. 
 
Standerhejsning og arbejdsdag er afholdt 21-04-2018. Efterfulgt af tilrigger 
arrangement. Et rigtig fint velarrangeret og velbesøgt arrangement, hele 
dagen. 
 
Ekstraordinær generalforsamling i Havneforeningen blev afholdt samme 
dag. Her blev det endelig vedtaget, at der er obligatorisk medlemsskab af 
Nibe Sejlklub, når man er medlem af Havneforeningen. Det vil alt andet lige 
være med til at skabe større fællesskab på Havnen. 
 
 
2. Målsætning 2018 samt 2020 plan.  
Vi aftalte, at vi til dette møde hver især oplister mål for 2018 for de enkelte 
udvalg for nærmere drøftelse. Målsætninger er listet op nedenfor. 
 
 
3. Økonomi, dataudvalg  
 
Økonomi: 
 
Der var afbud fra Jens til dagens møde, hvorfor der ikke var orientering 
økonomi hhv. aktiviteter i dataudvalget. Ruddi hører Jens om stade på 
aktiviteter i udvalget og rundsender til bestyrelsen. 
 
Lars Andersen og Jens aftaler selv løbende overdragelse af kassererposten. 
Der skal foretages en omregistrering af tegningen af sejlklubben. Aktion Lars 
og Jens. 
 
 



Konto klubhusbyggeri 
Gentagelse fra sidste møde: 
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.  
 
Mobile Pay 
Der arbejdes videre med at få indført en Mobilepay løsning. Claus 
orienterede. Vi oprettes som Sejlklub og under Foreningsordningen. Det 
kræver en del papirer, der skal udfyldes. Disse blev udfyldt på mødet. Vi får 
en 5 cifret kode, som vores ”kontonummer” – der kan betales til. Der er 
tilknyttet en App, hvorpå man kan se diverse bevægelser ved indbetalinger 
til et givet arrangement. Claus sætter i gang.  
 
E-mail politik Nibe Sejlklub: 
Vi har en email konto tilknyttet Sejlklubben, som vi kan henvise til ved 
tilmeldinger: email@nibe-sejlklub.dk 
 
 
Målsætning: 
 
- G mail konto 2018 for alle bestyrelsesmedlemmer 
- Indførelse af standard email konti for de enkelte udvalg 
- Differentieret medlemskab (flere medlemskategorier) 

 
 
4. PR-udvalg  
 
Hjemmeside opdatering 
Hjemmesiden er siden sidst opdateret med nyt bestyrelsesmedlem, Jens 
Milthers og nyt tlf. nr. og mail til Peter Staun. Der er endvidere foretaget 
opdateringer vedr. Sejlerskolen både praktisk og teoretisk undervisning. 
Endelig er der foretaget løbende opdateringer vedr. PR for Sejlerskolen, ”det 
sker”, referater fra bestyrelsesmøder m.v. 
 
Når der bydes velkommen til nye brugere af Nibe Havn er der brug for en tæt 
kommunikation mellem Havnefogeden og kassereren for Nibe Sejlklub. 
Lennart og Jens aftaler nærmere. 
 
 



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. Jan har 
jf. beslutning på sidste bestyrelsesmøde tilmeldt os denne portal.  
 
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 oplyste, at der er ønsker om små kajakker, man kan sidde ovenpå og 
padle rundt – Kajakkerne kan bruges som alternativ under kursusaftener. 
Jan og Frank ansøger. 
 
Sæsonen 2017 med IB 
Jens Jørn Ørris har skrevet et fint indlæg om sæsonen 2017 med det gode 
skib: IB. Jan har lagt det på hjemmesiden under Sejlerberetninger.  
 
TV2Nord vil godt lave et indslag om vores mandagssejladser. 
Gentagelse fra sidste møde: 
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. Ruddi har givet besked. 
Der er søgt om midler fra denne pulje. 
 
 
 
 
 
 
 



Sejlrenden forår 2018 
 
Sejlrenden forår 2018 står for døren. 
Følgende emner til indhold blev listet op: 
 
Jobbørs, bl.a. til PR jan 
Ungdom (aktiviteter, mål m.v.) 
Nibe Cup 2018 
Arbejdsdag, standerhejsning og tilrigger arrangement 
Leje af IB 1 og IB2 – Jan lægger på 
Mandagssejladserne 
Klubhuset og fundraisingen er med. 
Nibe Sejlklubs Venner 
Beretninger i Word fra Generalforsamlingerne 
Nyt fra formanden. 
Brug og anvendelse af masteskuret – Lennart sender. 
12 bestået sejlerskole. Jan kontakter Lars Bro 
Havnen – afstemning om nye stativer – info fra HF. Efteråret 2019. 
 
Der er modtaget en del indlæg. Der sidste færdiggøres til den18. maj, så der 
stiles mod udsendelse omkring 1. juni. 
 
 
PR i Nibe avis, sejlerskole, leje IB1 og IB2 
Plakater (A2 og A3) 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. 
Jan hører Michael Hahn, om han kan hjælpe med at reklamere for IB’erne og 
Sejlerskolen, samt Ungdomsafdelingen. Gøre opmærksom på os selv som 
Sejlklub, Vil du lære at sejle mv. 
 
 
Hjælp til opgaverne i PR udvalget 
Michael Hahn, som er grafiker, har tilkendegivet, at han godt vil give en hånd 
med i PR udvalget. Jan og Michael har haft en indledende snak og aftalt at 
Michael i første omgang sørge for at sætte Sejlrenden endeligt op når 
indlæggene er modtaget og sammenhæng mellem dem er tilpasset. 

 



 
 
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. Igangsat.   
 
Mentorlisten:  
For at komme i gang med Mentorordningen besluttede vi at oprette en 
kontaktpersonliste. Vi vil finde 5 personer, som har lyst til at være mentor 
(kontaktperson, støtteonkel) – meget lavpraktisk, så nye medlemmer har et 
sted / en person at henvende sig til. 
Jan laver opslag (mail) om der er nogle der vil være det. 
 
Velkomstpakke: 
Vi besluttede, at velkomstpakken til nye medlemmer skal bestå af 
- Velkommen i NS (Ruddi) 
- Caps 
- NS folder 
- DS og NS stander 
- Praktisk info folder 
- Ungdomsafdelingen folder 
- Print af nyeste udgave af Nibe Sejlklubs Sejlrenden 
- Lennart samler og putter i pose 

 
 
 
 
 

 



5. Sejladsudvalg 
 
 
Mandagssejladser: 
Årets første sejlads er afholdt - hele 10 både var med her første gang.  
Målet er af få flest mulig på vandet, det skal være sjovt at sejle med og der 
skal være en fair konkurrence for alle på vandet. 
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 skal være 
mulighed for at vælge om. 
 
 
Duelighedsbevis. 
I alt 12 personer bestod teorikurset . Vi ønsker tillykke og vi ses på vandet. 
 
Jørgen Rosenkilde må desværre melde fra næste sæson grundet en del 
udlandsarbejde. Vi skal have fundet en ny tovholder på Sejlerskolen. 
Forestående opgave. 
 
Jørgen Riise, Gert Pedersen, Michael Steglich, Claus Søe, Jørgen Rosenkilde er 
instruktører på den praktiske del kurset.  
  
Nibe Cup 
Program er på plads. Der laves indbydelse i det nye set-up. 
Vigtigt at få noget ud snarest. Peter beder om at vi får de forskellige 
originaler vi kan skrive i. 
 
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 tilriggerfest 
Veloverstået.  



 
Nibe Cup – er omtalt ovenfor. Arrangeres i fællesskab mellem Sejladsudvalg 
og Arrangementsudvalg 
 
 
Familietur 
Afholdes 9.-10. juni 2018. Forslag til invitation er udsendt på mail, facebook 
m.v. 
Turen går til Løgstør.   
 
 
Udlejningskalenderen for 2019 – spærres aht. Forventning om nyt byggeri. 
(og nedbrydning af det gamle). Pia giver besked til Michael Steglich. 
Jan supplerer hjemmesiden med dette låst fra 2019.  
 
Mål 2018 
- Gentage succeser fra 2018  
 
 
 
7. Driftsudvalg  
 
 
Grillen 
Skal rengøres, så vi har gode muligheder for at vi både selv og gæster kan 
gøre brug af den. Per Sørensen – Gistrup har lovet at hjælpe  
 
 
Klubhuset / Byggeri 
 
Status 
Medio maj fremsendes ansøgning om byggetilladelse.  
Overvejelser pågår omkring hvorledes nedbrydning af det gamle hus skal 
foregå.  
 
Fundraising:  
I løbet af 2018 gennemføres flere ansøgninger til de store fonde. 
Merete har fremsendt plan for hvorledes de store fonde ansøges. 
Der er fin gang i ansøgningerne. Vi afventer og håber det bedste. 
 



Forsikringer 
Gentagelse fra tidligere møde: 
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.  
 
Målsætninger: 
- Byggeri i gang til efteråret. Tanker omkring hvorledes vi huses med 

arrangementer og materiel i ombygningsfasen. God og vel belyst plan, 
som gør overgangen nemmere. 

 
 
8. Ungdomsudvalg 
 
Frank orienterede. 
 
Den nye rigtige sæson er skudt i gang, der ha været trænet 2 torsdage, og der 
er afholdt introaften for nye sejlere 7/5 2018. Her var der 2 nye sejlere . Så 
er der foretaget test af Tuben, som Ungdomsafdelingen har fået af vennerne. 
Det er en succes. 
 
Børneattester er igangsat, pågår ved Jens M. Frank tager fat i Jens – haster. 
 
Indlæg til Sejlrenden – udarbejdet.  
 
Nye foldere for Ungdomsafdelingen er udarbejdet og også for 
Krabbeklubben. 
 
Fællesarrangement med Gjøl Sejlklub afholdes den 26.-27. maj 2018. Benny 
er tovholder. Fælles planlægningsmøde trænerne imellem Gjøl og Nibe 
sejlklubberne 8/5 2018. 
 
Endvidere arbejdes der med af få fastlagt aktiviteter for Ungdom den dag, 
der sejles Nibe Cup. 
 
Der er send mail om til alle der har været med i UA om at vi nu starter en ny 
sæson op. Samt info er også på FB. 
 
 
 



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. Vedtaget på ekstraordinær 
Generalforsamling den 21. april. 28 stemte for og 6 imod. 
 

- SI – bestyrelsesmøde den 9/5 2018.  
 

- SI’s bestyrelse arbejder videre med ansættelse af havnefoged 
 

- Mastekran er forhøjet 1,5 m og der er monteret el spil. Har fungeret fint 
 

- Frihavnsordningsmærkater, Lennart samler op. 
 
 
11. Diverse  
Ingen bemærkninger under dette punk. 
 
 
Jan Laursen, referent 
Nibe Sejlklub 
 
Næste møde er oprindeligt planlagt til den 12. juni 2018. Mødet flyttes 
imidlertid, da flere medlemmer er forhindret. Ruddi indkalder.  


