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BESTYRELSEN HAR ORDET  
Kære Sejlere…  

Dette års sejlsæson er vejrmæssigt utroligt godt begyndt… ja, det har jo 

nærmest været sommer i maj… og foråret faktisk udeblev. Vi kan kun håbe 

på at det flotte vejr i maj fortsætter sæsonen igennem.  

Der arbejdes ihærdigt i såvel Nibe Sejlklub, som i Lystbådehavnens øvrige 

foreninger på at opretholde belægningen i Nibe Lystbådehavn og for at skabe 

de bedste rammer for vores medlemmer og gæster. Det kan vi takke alle de 

mange frivillige i havnens foreninger for… de gør et uvurderligt stort 

arbejde… et arbejde som medfører, at det heldigvis peger i den rigtige 

retning på Nibe Lystbådehavn modsat mange andre havne i Danmark. Vi ser 

flere nye og yngre medlemmer på Lystbådehavnen som ønsker at tage del i 

de mange sejlerglæder… velkommen! 

Vi har et godt samarbejde havnens foreninger imellem og kun gennem et 

godt og velstruktureret samarbejde kan vi lykkedes i en svær tid for sejler-

Danmark. Men hvem samarbejder med hvem?... Det kan være svært for såvel 

nye som mangeårige medlemmer at overskue strukturen på Nibe Havn, 

hvorfor vi gerne vil oplyse lidt bredere. Nibe Havn som et hele, består 

overordnet af to paraplyorganisationer, hvor den ene vedrører jollehavnen 

og den anden Lystbådehavnen. Vi hører til på Lystbådehavnen, som består at 

5 foreninger, paraplyorganisationen Nibe Lystbådehavn SI med 

Havneforeningen og Husejerforeningen som medlemmer. Derudover er der 

Nibe Sejlklub og Nibe Sejlklubs venner, som er støtteforening til Nibe 

Sejlklub. Opgaverne er mangfoldige i disse foreninger, dog er visse tættere 

beslægtet end andre… især Havneforeningen og Nibe Sejlklub har en stor 

grad af sammenfald, da de begge tjener sejlernes interesse på Nibe 

Lystbådehavn.  
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Havneforeningen blev etableret sammen med Lystbådehavnen, mens 

sejlklubben først kom nogle år senere. Sejlklubben udfører i dag mange af de 

opgaver, som oprindeligt var tænkt placeret i Havneforeningen, herunder 

ungdomsarbejde, socialt klubliv, sejlerskole, arrangementer mv., mens 

havneforeningen primært arbejder for at skabe de bedst mulige rammer for 

havnens brugere… afhængigheden er åbenlys. Derfor har foreningerne nu 

taget skridt til et tættere samarbejde ved en større grad af 

medlemssammenfald. Fra og med 2018 vil Havneforeningens medlemmer 

også være medlem af Nibe Sejlklub og i 2019, vil der opkræves et samlet 

medlemskontingent. Nærmere info. udsendes pr. mail til medlemmerne. Det 

tættere samarbejde højner i den grad sammenhold og mangfoldighed på 

Nibe Lystbådehavn… alle får samme rettigheder og muligheder. Vi ser i 

bestyrelserne frem til et tættere samarbejde. 

Det går godt i Nibe Sejlklub. Vi har vækstet meget de seneste år og skabt en 

række nye aktiviteter, til glæde for alle som holder af de mange lykkestunder 

på vandet. Faktisk er det gået så godt, at vi af Dansk Sejlunion blev indstillet 

til klubudviklingsprisen blandt 8 øvrige sejlklubber i Danmark… noget som vi 

kan være stolte af og takke de mange frivillige for. Følg i øvrigt med på 

hjemmesiden, hvor div. arrangementer annonceres… bla. Sejlklubbens nyeste 

tiltag, Nibe Cup d.230618… reserver dagen og deltag i et spændende 

heldagsarrangement, hvor alle kan deltage. 

Ellers må også nævnes at generalforsamlingerne er veloverstået og 

beretningerne som beskriver det foregående år kan findes i denne version af 

sejlrenden. 

Med disse ord vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle en rigtig god sejlsæson 

2018.  

Ruddi Kruse Mortensen 

Formand 
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Spændende aktiviteter i Nibe Sejlklub, 2018 
Vær altid opdateret og klik ind på vores hjemmeside under ”Det sker”, hvor 

du kan finde de seneste opdateringer om aktiviteter, tid og sted – 

eksempelvis næste mandagssejlads, familieturen 2018, Nibe Cup 2018 og 

meget mere: 
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Ungdomsafdelingen 
 

Efter en lang vinter er sommeren nu endelig ankommet og de første joller har 

været i vandet.

 

Første tur i 2018. 

Lykken er, at se smilet på de unge menneskers ansigter, når de endelig kan 

komme på vandet igen 

En særlig tak til Nibe Sejlklubs venner for en meget flot donation i form af 

helt nye sejl og nye afdækninger til vores to Feva joller. Der var ligeledes en 



  SEJLRENDEN        sommer 2018 

 

SEJLRENDEN                        www.nibe-sejlklub.dk  Side 9 af 65 

fin 2 personers tube som kan give ekstra sjov og spas på vandet.

 

Glade unge mennesker med det nye udstyr.  

 

Tuben var hurtig ude og blive testet på intro aften til nye sejlere 7 maj i 

kanon vejr. Stor tak til Nibe Sejlklubs venner! 
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Vintertiden er blevet brugt til fysisk træning, der har været konkurrence i 

antal maverulninger, teori, og her for nogle uger siden blev alle joller 

gennemgået i samarbejde med de unge så de er klar til at komme på vandet. 

 

Alt bliver tjekket. 

Den traditionsrige julefrokost er som vanligt et hit, og blev afholdt midt i 

december. 
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Der er allerede afholdt sejler weekend (26-27 maj 2018) i Gjøl i samarbejde 

med Gjøl Sejlklub hvor 13 unge fra Nibe deltog det var en fantastisk tur i 

smukt vejr. Hyggen var i højsædet og der blev sejlet og leget i vand til sent 

lørdag aften. Tak til alle deltagere, og vores engagerede trænere. 

 

Samling i Gjøl Sejlklub 

Vi vil også være med til Nibe Cup, hvor det er planen at der er kapsejladser i 

løbet af dagen for de store både. Her vil også være noget for 

ungdomssejlerne. Begge vores ynglingebåde er rigget til og håbet er at de kan 

deltage i kapsejlads med de store sejlbåde. 
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Glade og sultne ungdomssejlere fra Nibe Sejlklub og Gjøl Sejlklub.  
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Er du, eller kender, du en mellem 5 og 18 år som kunne tænke sig at starte 

med at lære at sejle, så har vi krabbe klub for de yngste som bliver dus med 

vandet. For dem der er lidt ældre er der optimist sejlads, og når de er skrappe 

til det, så kan man rykke op i større joller, vi har Tera, Feva og Yngling. Den 

sidstnævnte er en kølbåd som ligner en rigtig stor sejlbåd, så der er 

udfordringer og oplevelser for livet for alle aldre. 

Se mere ved at følge vores åbne facebook gruppe for mere information og 

træningstider. I sommerperioden mødes vi hver torsdag, og om vinteren er 

det hver anden torsdag. 

Link til Nibe Sejlklub ungdomsafdelings gruppen: 

https://www.facebook.com/groups/1047624531934079/ 

I er også meget velkomne til at deltage et par gange eller 3 for at se om det 

er noget, efter det så kan man melde sig ind i Nibe Sejlklub, ungdomsmedlem 

er kun 350 kr. for en hel sæson, og det eneste man skal bruge er en våddragt 

og nogle sko der må blive våde, alt udstyr, redningsveste joller mv. findes i 

klubben.  

Vi ser frem til en dejlig sejlersæson 2018  

Med sejler hilsen 

Nibe Sejlklub 

Ungdomsafdelingen 

 

  

https://www.facebook.com/groups/1047624531934079/
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Mandagssejladser – et kig ind i 2018 

Efter en god gang forårsklargøring med polering, så fribordet er som et spejl, 

bunden er glat som en barnenumse og skruen er blankpoleret var 

forventningen stor: Vi er bare klar til at komme ud og sejle mandagssejlads 

igen.  

Vi startede med skippermøde mandag den 30.04.2018, hvor der var en god 

snak om den kommende sæson. Følgende ændringer blev besluttet:  

 Vi sejler om onsdagen, hvis det blæser for meget om mandagen  

 Vi giver folk mulighed for at vælge, om de vil sejle uden spiler mod 

et mindre lystal.    

 Det er kun de rene mandagssejladser der tæller med i 

klubmesterskabet, dvs. de eventuelle onsdagssejladser ikke tæller 

med.  

 

 

Sidste år blev der gået til makronerne, der blev sejlet tæt og der blev uddelt 

både roser og ris til de andre både, alt sammen i en god kammeratlig tone.  
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Det var ikke noget, der ikke kunne udredes over en øl bagefter i klubhuset.  

Man kan godt sige, at der blev kæmpet så bravt ude på banen, at der var 

enkelte gaster, der måtte en tur baljen efter en panikredning fra skipper. Det 

var måske lige til den gode side… Redaktion beklager, at de ikke var tilstede 

og fik det på foto …  men hvis de gæve sømænd vil forsøge igen, så lover vi at 

være klar.  

På rygtebørsen siges det, at der igen i år er blevet investeret i nyt udstyr. Der 

skulle efter sigende være kommer bovspryd til samt op til flere nye sejl.  Så 

det bliver spændene at se, om dette også vil blive belønnet ude på vandet.  

 

Frisk vind over Nibe Bredning 
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Mandagssejladser 2018 

  Forårssæson2018  

0.  Mandag den 7. maj 

Skippermøde kl.19.00 for den nye sæson  

1.  Mandag den 14. maj  

Skippermøde kl. 18.00. Start kl. 18.30  

2.   Onsdag den 23. maj  

Skippermøde kl. 18.00. Start kl. 18.30 

3.   Mandag den 28. maj  

Skippermøde kl. 18.30. Start kl.19.15 

4.   Mandag den 4. juni 

Skippermøde kl. 18.30. Start kl. 19.15 

5.   Mandag den 11. juni 

Skippermøde kl. 18.30. Start kl. 19.15 

6.   Mandag den 18. juni 

Skippermøde kl. 18.30. Start kl. 19.15 

7.   Mandag den 25. juni 

Skippermøde kl. 18.30. Start kl. 19.15 

8.   Lørdag den 30. juni 

Nibe cup. Start kl. 09.00 
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        Efterårssæson 2018 

9.   Mandag den 6. august 

Skippermøde kl. 18.30. Start kl. 19.15 

10. Mandag den 13. august 

Skippermøde kl. 18.30. Start kl. 19.15  

11. Mandag den 20. august 

Skippermøde kl. 18.30. Start kl. 19.15 

12. Mandag den 27. august 

Skippermøde kl. 18.30. Start kl. 19.15 

13. Mandag den 03. september 

Skippermøde kl. 18.30. Start kl. 19.15 

14. Mandag den 10. september 

Skippermøde kl. 18.30. Start kl. 19.15 

15. Mandag den 17. september 

Skippermøde kl. 18.00. Start kl. 18.30 

16. Mandag den 24. september 

Skippermøde kl. 18.00. Start kl. 18.30 

17.  Mors rundt sejles den 28. - 29. – 30. september  

PS:  AFLYSES DER PGA. VEJRET, SEJLES DER OM ONSDAGEN I 

 STEDET FOR 

Overordnet set gælder følgende målsætning for vores mandagssejladser: 
”alle skal kunne være med, og vi skal være så mange som muligt”.  
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Nibe Cup 2018 

Som noget nyt i år forsøger vi at lave en spændene dag på fjorden omkring 

Nibe-cup  

Arrangementet finder sted lørdag den 23. juni som også er Sankthans aften.  

Udover selve sejladserne kommer der til at blive en del andre aktiviteter på 

havnen  

Programmet kommer ca. til at se således ud: 

Kl. 09.00  Skippermøde  

Kl. 10.00  1. sejlads på den almindelige kapsejladsbane 

Kl. 12.00 Frokost i klubhuset  

Kl. 13.00 Skippermøde  

Kl. 13.30  Vi starter med den langsomste båd først inde i Nibe havn og 

derefter følger de øvrige  

Kl. 16.00 Kaffe og kage  

Kl. 18.00 Fællesspisning  

 og sankthansbål 

Se i øvrigt opslaget på  
Nibe Sejlklubs hjemmeside 
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Sejlerskolen  

Nibe Sejlklub vil gerne ønske følgende medlemmer tillykke med velbestået 

duelighedsbevis – teoretisk del, sæson 2017-18: 

Rasmus Folsø 

Luna Folsø 

Brian Møller 

Mikael Markvardsen 

Kenneth Sandholdt 

Christian Hjorth Bagger 

Michael Alberg Hahn 

Gert Jensen 

Michael Lundsgaard 

På årets praktiske sejlerskole er der pt. 11 deltagere på holdet i praktisk 

duelighedsprøve,  

For at få flere elever til holdet har N.S. forsøgt sig med at annoncere i vores 

lokale aviser, så vi er spændt på at se om det giver nye deltagere på det 

kommende hold.  

Vi forsøger samtidig at gøre lidt mere reklame for vores sejlerskole ved at 

placere et par standere på havnen nede ved IB 1 og IB 2, således at det er 

synligt over for alle på havnen, at Nibe Sejlklub tilbyder en godt produkt, som 

hedder Nibe Sejlerskole.  
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Boble brunch 

 

På vegne af den Selvejende Institution Nibe Lystbådehavn 

(Havneforeningen/Husejerforeningen), Nibe Sejlklub og Nibe Sejlklubs 

Venner, blev klubhuset lørdag d. 20 januar fyldt med godt 40 glade 

medhjælpere.  

Her blev der, med en lækker brunch, værdsat og takket for en stor indsats fra 

de mange frivillige, som alle er med til at gøre Nibe Havn til et trækplaster og 

samlingspunkt for rigtig mange mennesker. 
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Arbejdsdag  
Kære Sejlere…  

Lørdag den 21. april mødte godt 55 veloplagte mand op til den årlige 

arbejdsdag, hvor vi startede med kaffe og brød i klubhuset. Der var en super 

stemning, alt imens opgaverne til arbejdsdagen blev fordelt og igangsat.  
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Børn/unge gik, med stor iver, i gang med dagens opgaver. Der blev malet sten, 

som efterfølgende blev dekoreret (se stenene udenfor klubhuset). 

Ungdomsafdelingen havde travlt med, at bundmale ynglingebådene, som nu 

er klar til sæsonstart. 

 

 

Intet arbejde uden forplejning, hvilket var tiltrængt 

eftersom der blev fortæret 200 pølser og 100 brød 

  

 

Havnen summede af liv og der blev udført mange 

vigtige opgaver både inde og ude.                                            

 

Endnu engang siges der stort tak for hjælpen og indsatsen på arbejdsdagen! 
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Standerhejsning 
 

Kl. 15.30 mødtes alle i klubhuset igen, hvor 

der var standerhejsning.  

Traditionen tro hoppede Ruddi på bordet og 

fortalte om fremtidige planer, 

arrangementer og visioner for Nibe Sejlklub.  

 

 

 

 

 

 

Vores smukke flag blev sunget til tops i 

vanlige stil og sejler sæsonen 2018 blev 

hermed blæst i gang.  

Som det kan ses på billedet var vinden 

med os da vi sang ”blæsten går frisk 

over Limfjordens vande…”                                      
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Nibe Sejlklubs Venner var i 

gavehumør   

Ungdomsafdelingen blev 

”begavet” med lækkert udstyr til 

deres både, samt muligheden 

for, at være ”vild på vandet”.  

Ydermere fik ”IB” også en gave i 

form af et nyt sejl.  

 

Standerhejsningen blev afsluttet med kaffe og kage i klubhuset.  

 

(bemærk den flotte og kreative udsmykning på kagen, som er lavet af Hanne 

Ørris )    
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Tilrigger fest 
 

 

Efter en lang arbejdsdag og 

standerhejsning deltog godt 

40 sejlere til fælles grill og 

hyggeligt samvær i 

klubhuset.  

 

 

Mange emner og historier blev 

berørt: 

”hvor går sejlturen hen i sommer” 

”skal i med på familieturen d. 9-10 

juni” (Husk tilmelding) 

 

”Vi glæder os til 

mandagssejllads” 

”i må endelig huske Nibe Cup 

lørdag d. 23 juni” 

(Husk tilmelding) 

 

Morten fra Vennerne var i vanlig stil klar til, at lytte og servere øl og vand 

aftenen/natten igennem.  
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Nyt klubhus til Nibe Sejlklub 
Status 

Projekt nyt klubhus er kommet godt fra start, byggeudvalget forventer at 

søge kommunen om en byggetilladelse i løbet af et par måneder, og der 

arbejdes frem mod, at der skal afholdes licitation på byggeriet til efteråret. 

I forhold til den viste skitse er toiletterne nede ved naboen flyttet op, så de 

bliver placeret sammen med den nye indgang. Dette var et krav fra 

byggesagsbehandleren på Teknisk Forvaltning samt en god gestus over for 

vores nabo.  

Toiletkernen er også udvidet således, at der bliver bedre 

omklædningsfaciliteter til vores ungdomssejlere.   

 

Status på fondsmidler er pt. at de første ansøgninger er sendt afsted. 
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Nibe Sejlklubs facebook grupper 

Når du er blevet medlem af en gruppe, kan du 

let se eller slå foto og indslag op som så kan ses 

af gruppens øvrige deltagere. 
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Nibe Sejlklubs Venner NSV 

Jeg har et godt tilbud til dig. 

Tre helt nye storsejl for 100 kroner. 

Det lyder næsten for godt til at være sandt - og det er det også. 

Men medlemmer af Nibe Sejlklubs Venner støtter sejlsporten i Nibe Sejlklub i 

almindelighed og ungdomsarbejdet i særdeleshed med deres 

kontingentindbetalinger. 

Kontingentet i 2018 er fastholdt på et uhyggeligt lavt niveau på, ja netop, blot 

100 kr. 

Alle bådejere, ægtefælder, bedsteforældre, gode og dårlige naboer, 

besætningsmedlemmer eller folk som bare vil støtte det gode formål, kan 

blive medlem af Nibe Sejlklubs Venner. 

Men kontingenter er ikke nok til at opfylde de mange ønsker, som 

Sejlklubbens driftsudvalg og ungdomsafdeling har. 

Nibe Sejlklubs Venner driver derfor også Fredagsbaren i klubhuset.  

Fra standerstrygning til standerhejsning åbner den lille hyggelige bar klokken 

17.30, hvor alt fra alkoholfri øl, diverse vine, sodavand over Gin & Tonic til 

fadøl fra Nibe Bryghus kan købes til favorable medlemspriser. Som tak 

serveres gratis chip og dip ad libitum. 

Skipperen på Dana har yderligere doneret supplerende varer til Fredagsbaren 

gennem hele denne vinter, hvilket alle gæster har været yderst glade for.   

Sø- og bortforklaringer skaber hver eneste fredag i de mørke, kolde og 

regnfulde måneder, hvor bådene står på land, almindelig moro blandt 

gæsterne.  

Men også erfaringer fra ture, gode havne, vanskelige stræder, 

vedligeholdelse af både eller sejlteknik bliver delt. 
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Vennernes barvagter stiller også op og åbner baren til Afrigger, 

Standerhejsning eller blot en god fest, når Sejlklubbens arrangementsudvalg 

kalder for derved at lave penge til donationer. 

I det små donerer Vennerne mindre ting til Nibe Sejlklub.  

Et nyt dørhåndtag inklusiv montering, en el-kedel eller kaffemaskine til gavn 

for gæstesejlerne eller hvad der lige måtte akut måtte være.  

Men heldigvis er der også brug for, at Vennerne støtter og ikke kun i det små.   

I år har Nibe Sejlklubs Venner støttet ungdomsafdelingen med penge til 

julefrokost, hyggeaftener, weekendture, køb af lidt brugte sejl og sejlgear mv.  

 

Julefrokost støttet af Vennerne. 
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Til standerhejsningen den 21. april havde 2018 Nibe Sejlklubs Venner dog 

taget den store pung frem.  

Vennerne kunne således donere to sæt storsejl, fok og bådpresenninger til 

klubbens Feva-joller. 

 

Ungdomssejlere med nye sejl til Feva-joller og fun-tube. 

Alt for mange kursister på sejlerskolen har gennem alt for  mange år undret 

sig over at et storsejl kunne være så hult og slidt, som det var på klubbåden 

IB.   

Så til årets standerhejsning blev nysejlerne også begavet.  

Nibe Sejlklubs Venner har heldigvis samlet og purret gennem mange år så 

mange penge sammen, at Vennerne kunne donere et nyt storsejl fra sejlloftet 

Elvström til den gode båd IB. 
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Der var også nyt storsejl til klubbåden IB 

  



  SEJLRENDEN        sommer 2018 

 

SEJLRENDEN                        www.nibe-sejlklub.dk  Side 38 af 65 

 

Ikke alt skal dog være fornuftigt. Så til stor glæde for hele ungdomsafdelingen 

kunne Vennerne også donere en fun-tube (badering i pangfarver), som skal 

bruges til at afslutte en god sejlerdag på fjorden med lidt sjov.   

Nibe Sejlklubs Venner vil opfordre alle til at komme i Fredagsbaren til en god 

søforklaring, når Nibe Sejlklubs stander igen stryges til efteråret. 

Til dem som har glemt at melde sig ind i Nibe Sejlklubs Venner kan 

kassereren oplyse, at der stadig er plads på medlemslisten til et par stykker 

flere.  

100,- kroner om året med ret til deltagelse i sejlklubbens sociale 

arrangementer, besøg i Fredagsbaren, leje af klubhusets festlokale mv. er 

næsten for billigt. 

 

På bestyrelsens vegne et stort tak til alle som via Nibe Sejlklubs Venner 

støtter Nibe Sejlklubs store arbejde for et godt sejlerliv på Nibe Havn. 

 

Morten Nedergaard Thorsager 

Formand/Nibe Sejlklubs Venner.   
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Nibe Havn – nye bådstativer 

Bestyrelsen for Nibe Havn arbejder med Mobil stativløsning til efteråret 

2019/2020 

Efter at Generalforsamlingen gav tilslutning til bestyrelsen til at kunne 

arbejde videre med implementering af Mobile stativer på Nibe Havn. 

Konceptet der arbejdes med, er det samme som Aalborg sejlklub har, dvs. at 

Havne foreningen sælger enten en brugsret til et stativ eller at man kan leje 

årlig et stativ af havnen. Samtidig vil der blive arbejdet med en mere effektiv 

søsætning og optagning, sådan at dette kan implementeres mest mulig 

udgifts neutral for den enkelte i forhold til dagens omkostningsniveau. Det 

forventes at bruge tilsvarende prismodel og priser som anvendes i Aalborg 

sejlklub. 

Når det implementeres skal alle både stå i mobile stativer på vinterpladsen. 

Det ville være muligt for sejlbåde at komme op med mast på, dog med ekstra 

støtte ben. I forbindelse med implementeringen (2019) vil det være 

havnefogeden, der skal anvise plads til den enkelte pladshaver på 

vinterpladsen. 

Havnens bestyrelse vil komme tilbage med mere information – efter som 

projektet skrider frem.  
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Det er fedt at sejle .  
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Ny Havnefoged i Nibe Havn 

Nedenstående indlæg er skrevet af vores nye Havnefoged: Lennart Olsson. 

”Som det har været i de sidste numre af sejlrenden – har havnefogeden – 

haft et indlæg, dette vil jeg selvfølgelig forsøge at følge op på. 

Allerførst tak for de venlige tilkendegivelser i forbindelse med min tiltrædelse 

som ny havnefoged. Selv om jeg har været tilknyttet havnekontoret i de 

sidste par måneder – er det jo altid anderledes når opgaven bliver til et 

arbejde – jeg vil bestræbe at gøre jer alle tilfredse – men ved også det nok 

kan blive lidt svært at gøre alle helt tilfreds …..også her i starten – men dejligt 

I har udvist stor imødekommenhed. 

Der er selvfølgelig nogle ting som havnefogeden – må have afklaret – nemlig 

at der inden den 1. juli 2018 skrives navn og nr. på bådplads på samtlige 

effekter som er på vinter pladsen, – stativer – løsdele som henstår på 

vinterpladsen. Effekter som ikke er forsynet med navn og nr. vil blive samlet 

og afhentet af skrot mand.  

Denne oprydning er nødvendig at påbegynde – således at pladsen kan se 

fornuftig ud – samt at der ikke henstår ting som ikke anvendes.  

Jeg kan desuden endnu se at der enkelte steder – stadig er manglende 

oprydning omkring stativer mm. efter søsætning- Husk det nu! 

Men husk den 1. juli 2018 – kan stativer mm. Og bådvogne som ikke har 

navn på ejer samt nr. på bådplads – være fjernet.  

Jeg skal desuden henvise til Havneforeningens retningslinjer for anvendelse 

af masteskur – dette er nødvendig for at alle master kan være placeret på en 

forsvarlig måde. Jeg må desværre konstatere at der er henvendelser fra 

maste ejer – som kan konstatere skader på master, dette bør ikke kunne 

finde sted, og opstår der en skade på anden mands ejendom – så få det 

afklaret – se navn på og nr. på masten ….husk at navn og nr. på master -…..jf. 

retningslinjer .  
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Jeg vil inden Nibe festivalen, aflåse masteskuret, så skal i have noget i skuret, 

kontakt havnekontoret. 

Som i nok har erfaret – så har vi fået lavet en ny arbejdsplatform – denne kan 

selvfølgelig lånes - efter henvendelse til havnekontoret – det skal bem. at 

brug/lån af havnens materiel – anvendes selvfølgelig redningsvest…    

 

Med hensyn til salg af Diesel- vil jeg gerne være behjælpelig – og skulle jeg 

ikke være på havneområdet – så giv mig et kald. 

Som et nyt tiltag er der ligeledes ansat en havnefoged assistent: Jørgen Frost  

Jørgen er ligeledes kendt som ansvarlig for drift af IB.d.2 og vil kunne ses i 

havnebilledet … vi håber med dette tiltag at give den bedste service, til alle 

brugere af havn samt område.   

Da der er tale om en reduceret timetals stilling – er vi meget glade for den 

frivillige hjælp som er tilsted – dejlig at vi kunne samles så mange til arbejdes 
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dagen – igen tusind tak for hjælpen - også til de små opgaver som løbende er 

på opgave sedlen.  

Nu da sejler sæsonen snart er på det højeste og vi forhåbentlig snart får 

mange gæstesejlere til havnen, og i hjemmehørende sejlere er ude – i andre 

havne, og måske er væk i længere tid – vil det være en god service- om i 

inden afsejling – sætter skiltet på grøn. Ring evt. til havnekontoret og vi kan 

evt. sætte skilt på rødt dagen før I anløber Nibe igen.  Alternativt kan I sætte 

skiltet på grønt og skrive dato for hjemkomst – med OH pen ! (ikke 

permanent tusch ) 

Hilsen  

Lennart   
 

 
 
  



  SEJLRENDEN        sommer 2018 

 

SEJLRENDEN                        www.nibe-sejlklub.dk  Side 45 af 65 

Anvendelse af masteskur – 

Masteskuret ejes og serviceres af Nibe lystbådehavn – evt. fejl og mangler 

meddeles havnefogeden – som også fører kontrol med at nedenstående 

regelsæt følges.  

1. Opbevaring af master sker på ejers ansvar – evt. skader på mast kan 

ikke påføres Nibe lystbådehavn.  

2. Master skal henlægges således, at der sker størst muligt hensyn til 

opbevaring, og skader på anden mands mast helt undgås.  

3. Det forudsættes at rig adskilles fra mast – således at vanter og 

sallingshorn ikke er en del af mast, men opbevares andetsteds. – 

tovværk skal være krejlet stramt op – eller bedst rullet om mast.  

4. Ekstraudstyr såsom vind systemer – radar kasser mm.- ligesom 

antenner skal være afmonteret. 

5. Master – bomme – rullestag – spilerstager – som henlægges i 

masteskur – skal forsynes med tydeligt navn på båd – samt navn og 

telefonnr. på ejer.  

6. Det skal bemærkes, at havnefogeden kan afvise ejer brug af 

masteskur – hvis mast mm. Ikke er afmonteret som beskrevet. 

7. Der skal opfordres til at korte og lette master placeres på de øverste 

hylder i masteskur til højre, (gl. skur) desuden også, at man ikke 

binder rullestag sammen med mast – men disse stag placeres på 

hylder øverst i masteskur – bomme mm. placeres ligeledes på de 

øverste hylder.   

8. Alle effekter som ikke kan henføres til masteskur, og må betragtes 

som unødvendig opbevaring – vil blive bortskaffet på anden måde. – 

dette regnes fra 1. jan. med sidste frist den 1. juli   

Havnefogden er efter den 1.juli – eneansvarlig for effekter bortfjernes. 
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Dette gælder ligeledes også master som ikke er tydelig mærket med 

navn som beskrevet under punkt 5. eller har været henlagt i masteskur 

i en årrække. 

9. Det skal påses at lange og tunge master henlægges i masteskur til 

venstre – og disse placeres på hylder – der kan i enkeltstående 

tilfælde godkendes at større master placeres på egne mastevogne.  

Disse master – må ikke spærre for anvendelse af masteskur – sent ind 

og tidligt ud! 

 

Det skal påses at master er klar til henholdsvis af og til rigning – og 

dette arbejde ikke sker ved mastekran!  

 

Placering af master for tilrigning mm. kan ske på græsarealet ved 

klubhuset /på siden af masteskur – ved græsareal, – der vil 

forhåbentlig skulle findes en anden placering forår 2019.  

Det skal henstilles at mastevogne placeres ved masteskure – før og 

efter brug  

Master mm. må ikke stilles foran masteskur- fjernes uden ansvar! 

 

Bestyrelsen 

For 

Nibe Lystbådehavn  

April. 2018 
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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 
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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 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 
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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 

 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 bla. ses i den seneste udgave af 
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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! 

 

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. 
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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. 

 

 

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.  
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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 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. 
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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.  

 

 

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, 
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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. 

 

 

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. 
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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 
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Bestyrelsens beretning, Havneforeningern, Nibe 

Lystbådehavn 2018 

Det seneste år i Havneforeningen må betegnes som et traditionelt driftsår for 

Nibe Lystbådehavn.  

Dog har få emner fået stor opmærksomhed og her specielt vores 

udfordringer med ålegræs og uddybning.  

Jeg vil undlade at gå i detaljer omkring bestyrelsens arbejde det forgangne år 

og forholde mig til de store linjer.  

Bestyrelsen har afholdt 8 bestyrelsesmøder, hvor opgaverne primært har 

været af driftsmæssig karakter. Af tiltag, som udover den daglige drift, er 

foretaget i det forløbende år kan nævnes: 

 Forsøg med at hindre indtrængning af ålegræs i havnebassinet 

 Arbejder vedr. en permanent løsning ang. forhindring af 

græsindtrængning i havnen 

 Oprensning af havnebassinet 

 Div. tiltag i et forsøg på at reducere generne fra fugle i havnen 

 Projekt ungdomshjørne, herunder ny jollebro 

 Forbedret og opdateret skiltning sammen med S/I 

 Projekt bådkran, mobile bådstativer og vogn 

 Elektrificering af mastekran 

Jeg vil knytte et par kommentarer til enkelte af disse tiltag. 

Udfordringen med ålegræs i fjordens havne er desværre stigende i disse år, 

således også i Nibe. Derfor har det stor opmærksomhed i bestyrelsen, hvor 

der arbejdes med flere tiltag.  
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I 2016 blev der foretaget forsøg med et luftgardin og en flydespærring. Dette 

med nogen succes, men ikke tilstrækkeligt til at sikre de mest optimale 

forhold. Derfor blev i 2017 ansøgt kystdirektoratet om muligheden for at 

etablere et 36 m nethegn vest for sejlrenden med udgangspunkt i den 

sydvestlige mole. Det lykkedes os i samarbejde med Aalborg Kommunes By 

og Landskabsforvaltning, at få en godkendelse i hus frem til ultimo 2018. 

Forsøget har været særdeles positivt, således at bassinet har været sejlbart 

hele sommersæsonen igennem. Kun i enkelte tilfælde har der været en 

begrænset indtrængning af ålegræs og heraf kun ét enkelt tilfælde som ikke 

skyldes fejl på anlægget, nemlig ved en hård vind direkte fra nordnordvest, 

hvor ålegræsset kunne passere uhindret mellem nethegnet og den 

nordøstlige mole. Heldigvis blev situationen ikke kritisk til trods at en del 

græs fandt vej til bassinet… vinden gik nemlig i øst dagen efter. Da 
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resultaterne har været meget positive fortsætter forsøget i 2018. Herefter 

håber vi på, at en mere permanent løsning bliver mulig, evt. en 

molemodificering. Der er udstukket forsigtige indikationer fra Aalborg 

Kommune By og Land, at der muligvis kan findes midler til et sådant 

anlægsprojekt inden for en overskuelig tid.  

 

Desværre er der især gennem de seneste år trængt meget søgræs ind i 

havnebassinet som er bundfældet. Dette sammen med sandflugt fra 

indsejlingen har medført, at der mange steder i bassinet er problemer med 

dybden. Vi fik derfor bassinet pejlet af Aalborg havn sidste forår, hvor det 

kunne konstateres, at der skal fjernes 7800 m3 for at opnå oprindelig dybde i 
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havnebassinet på henholdsvis 2 m i de 2 sydvestlige bassiner og 2,5 m i de 3 

nordøstlige bassiner.  

Opfyldet i havnebassinet blev vurderet af dykkere fra Odin Diving, som kunne 

konstatere at hovedparten af opfyldet var græs mere eller mindre omdannet 

til sediment. På basis heraf blev der indgået et samarbejde med Odin Diving 

med rådgivning fra Aalborg Havn og medfinansiering fra Aalborg Kommune 

By og Land, om en mulig oprensning. En oprensning som på basis af 

observationer kunne foretages ved udpumpning jf. de involverede parter. 

Omkostningerne for opnåelse af oprindelig dybde ville andrage godt 700.000 

kr, hvoraf Aalborg Kommunes By og Land ville finansiere 300.000 kr. Da 

græsset skulle pumpes ud, kunne det angiveligt foretages uden skelen til en 

klapningstilladelse. Arbejdet blev påbegyndt januar 2018, men blev dog kort 

efter stoppet af Aalborg Kommune Miljø og Energi, som dog ikke kunne 

anfægte metoden, der umiddelbart ikke stred mod nogen lovgivning. Af 

mangel på bedre henvistes til lovgivningen vedr. klapning. Dette betød at der 

skulle foretages prøver af det materiale som ønskes udpumpet. Dette er sket 

og heldigvis ligger alle målinger omkring nedre aktionsgrænse, hvilket lover 

positivt for den fremtidige oprensning. Der er nu søgt ved Aalborg Kommune 

Miljø og Energi og forventningerne er, at det oprensede materiale som 

minimum kan klappes og i bedste fald pumpes ud i det naturlige 

strømningsløb. Der arbejdes videre med mulige løsninger i det kommende år. 

Oprensningen vil i så fald ikke blive foretaget før bådene atter er på land.  

Ang. oprensning kan også nævnes at uddybningen af renden er foretaget, 

hvor der angiveligt kun skulle oprenses ca. 3.500 kubikmeter. Jollehavnen 

forestår afmærkningen. 

Et andet emne der brugt en del energi på sidste år er generne fra fugle i 

havnen. Der er foretaget forsøg med div. skræmmeeffekter, men desværre 

kun med delvis succes. Vi har glæde af flere arter i havnen og ikke alle 

skæmmes af de opsatte effekter. Især stærene har været til nogen irritation 

og de lader sig ikke skræmme. Vi har du ikke opgivet endnu. Her i vinter blev 

alle hypenbuske nedklippet, hvorved en stor del af bærrene også er fjernet… 
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dette sammen med nedklipning af andre bærbuske håber vi bedre 

situationen.  

Endvidere har vi i samarbejdet med Nibe Sejlklub arbejdet for at skabe bedre 

forhold omkring vores slæbested til gavn for vores gæster og Sejlklubbens 

ungdomsafdeling, der søsætter deres joller fra flydebroen. Projekt 

ungdomshjørne blev søsat sidste år på vores fælles arbejdsdag sidste lørdag i 

april, hvor ikke mindre end 70 frivillige gav en hånd med. Dette år løber 

arbejdsdagen af stablen d. 21. April sammen med sejlklubbens 

standerhejsning og tilriggerfest i øvrigt… kom og vær med til en hyggelig dag 

på havnen. 

Opgaven vedrørende kajkran, bådstativer og vogn samt elektrificering af 

mastekran, på opfordring fra sidste års generalforsamling, har også fået en 

del opmærksomhed det forløbende år. Projektet vedr. mobile stativer og 

kajkran er et stort projekt, som har kostet en del tid i bestyrelsen. Resultatet 

heraf vil blive gennemgået på denne generalforsamling under indkomne 

forslag. Dog kan jeg kort nævne, at Aalborg Kommunes By og Land er 

indstillet på at arbejde for en godkendelse af en kajkran i givet fald. 

Også arbejdet vedr. en evt. kommende driftsbygning på havnen har der 

været arbejdet med. Havnedriften er udfordret af utidssvarende 

driftsbygninger, som består af et par halvtag, en container og et par skurer. 

Også her har Aalborg Kommunes By og Land indvilget i at arbejde for en 

dispensation for overskridelse af byggefeltet ved masteskuret, hvor en evt. 

kommende driftsbygning kan placeres. Projektet er dog ikke noget som står 

lige for, men indgår i de fremtidige ønsker til udvikling og forskønnelse af 

havneområdet. 

Ellers må det som sidste år nævnes, at det går godt i Nibe Lystbådehavn til 

trods for at vi havde en svag nedgang i antallet af gæstesejlere sidste år. Vi 

vælger at tro det skyldes den meget dårlige sommer. Dog havde bådnyt også 

hørt om de generelle meget positive tilstande på Nibe Lystbådehavn, således 

at de egenhændigt kontaktede bestyrelsen mhp. at skrive en lille historie.  
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Også pladsbelægningen på havnen havde dette år fremgang for første gang 

over en længere årrække. Vi håber på at kunne opretholde belægningen til 

trods for at mange går på land i denne tid. 

Sluttelig vil jeg nævne at havneforeningen med nogen vanskelighed er 

overgået til et nyt regnskabssystem. Dette voldte visse kvaler sidste år, men 

nu skulle det efterhånden fungere. 

Bestyrelsen har overvejet målsætningen for Havneforeningen det kommende 

år. Opgaverne udover den daglige drift, vil omhandle følgende: 

 Der arbejdes videre med muligheder for at løse problemet omkring 

ålegræs i havnen i samarbejde med S/I og Aalborg Kommune By og 

Land 

 Vi fortsætter opgaven med at få uddybet vores havnebassin 
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 Endvidere arbejdet med at reducere gener fra fugle 

 Omfordeling og sammenlægning af mindre havnepladser 

 Bestemmelser vedr. privat salg og pladshenvisninger  

 Muligheder for driftsbygning på havnearealet 

 Forbedret og opdateret skiltning sammen med S/I 

 Øget markedsføring i samarbejde med Nibe Sejlklub 

 Potentielt projektet vedr. mobile stativer 

 

Afslutningsvis vil vi i bestyrelsen gerne takke alle frivillige for indsatsen 

gennem årets løb. Vi ser frem til et nyt og spændende år i Nibe Lystbådehavn. 

 

På bestyrelsens vegne 

Ruddi Kruse Mortensen 

D. 3. april 2018 
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Bådpladser i Nibe Lystbådehavn   
 Priser: 
 
Brugsret: 
A-plads  2,5 x 10,0/12,5 m  kr.   6.000,- 
B-plads  3,0 x 12,5 m            kr.   8.000,-  
C-plads  3,5 x 12,5 m            kr. 10.000,- 
D-plads  4,0 x 12.5 m            kr. 12.000,- 
E-plads  4,5 x 15,0 m             kr. 14.000,- 
S-plads  Størrelse efter aftale - Individuel betaling 

Medlemsskab af Havneforeningen er obligatorisk. Årligt 
vedligeholdelses-  bidrag/driftsudgift, fastsættes på foreningens årlige 
generalforsamling og er for 2018: Kr. 3.700,- 
 
Årlig leje 2018: 
Jolleplads      kr.      950,- (ekskl. medlemskab af HF - da dette ikke kræves) 
3,0 x 12,5 m  kr.   5.300,- (inkl. medlemskab af havneforeningen) 
3,5 x 12,5 m  kr.   5.700,- (inkl. medlemskab af havneforeningen) 
4,0 x 12,5 m  kr.   6.100,- (inkl. medlemskab af havneforeningen) 
4,5 x 15.0 m kr.    6.500,- (inkl. medlemskab af havneforeningen) 

OBS – Nyt for mindre både på maks 22 fod: 
Der udlejes et antal mindre pladser til en lav lejepris på Kr. 2.000,- pr. år. Læs 
mere på havnens hjemmeside under ”bådpladser / havneplan”. 
 
Kontakt 

 

Havnefoged Lennart Olsson 
Mobil:    + 45 60 15 05 17                        
Email: havnekontoret@nibe-havn.dk 

 Træffes mandag – søndag fra 8-10, samt  
 18.30 – 19.30. 
 Salg af diesel sker fortrinsvist i åbningstiden. 
 

mailto:havnekontoret@nibe-havn.dk

