
Bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub 
Onsdag d. 19 juni 2018 kl. 18.30  
Mødet afholdes i Klubhuset 
 
Deltagere: Ruddi, Frank, Lennart, Jens, Pia, Peter, Claus og Jan  
 
Afbud: Jens Jørn 
 
 

1. Kort opfølgning siden sidste møde  
Referat fra møde 4/2018 den 8. maj 2018 blev godkendt. 
 
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: 
 
Jens oplyser, at der nu er foretaget en omregistrering af tegningen af 
sejlklubben med Jens som ny på Kassererposten.  
 
Restanceopgørelse fra kontingentindbetalinger 2017: Der mangler 8-10 stk., 
både voksen og ungdomsmedlemmer. Jens er i gang med at erindre via mail. 
 
Der er kommet en opkrævning fra Aalborg Kommune på grundskyld og Eniig 
i den fysiske postkasse. Ruddi retter henvendelse til kommunen – vi ligger på 
lejet grund. Jens retter henvendelse og beder om at vi får det tilsendt i E-
boks. 
 
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 er indført en Mobilepay løsning. Vi er oprettet som Sejlklub og under 
Foreningsordningen. Vi har fået en 5 cifret kode, som vores ”kontonummer” 
– der kan betales til. Der er tilknyttet en App, hvorpå man kan se diverse 
posteringer ved indbetalinger til et givet arrangement. Ordningen er taget i 
brug. 
 
E-mail politik Nibe Sejlklub: 
Vi har en email konto tilknyttet Sejlklubben, som vi kan henvise til ved 
tilmeldinger: email@nibe-sejlklub.dk. Adressen kasserer@nibe-sejlklub.dk 
er oprettet og anvendes af Jens allerede. Det vil være formålstjenligt, hvis vi 
har en formandsadresse etc. Claus undersøger, hvilke emailkonti, vi har 
oprettet allerede. Jens samler op på vores databehandleraftaler. 
 
Forsikringer: 
Vi har forsikret vores både ved både Codan og Danske Tursejlere. 
Husforsikring afholdes via vores kontingent til husejerforeningen. 
Vi har brug for at få et overblik over hvor vi har vores ejendele forsikret. 
Jens kontakter i første omgang Laury. 
 
 
Målsætninger: 
 
- 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  
 

 Mandagssejladser 
 Familiedag 
 Sejlrenden 
 Nibe Cup 
 Link til Ungdomsside – TV2 Nord 
 Mangler: klubhusbyggeriet. Aktion Jan. Afventer til vi har fået lidt flere 

penge fra fundraising gruppen. 

mailto:email@nibe-sejlklub.dk
mailto:kasserer@nibe-sejlklub.dk


 Behov for at have 4 blokke til Nyheder. Ofte forsvinder en nyhed for 
hurtigt værk fra forsiden – vi kan pt. Kun have 2 aktive nyheder før der 
rykkes over  ”arkiv”. Jan kontakter John Sohn 

 Opdatering efter mandagssejladser. Morten Thorsager, aktion Jan. 
 Nibe Surf Team – tages af –aktion Jan. 

 
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. 
 
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. 
 
 
Sejlrenden forår 2018 
 
Udgivet 11/6 2018. 
Prøver med andet format næste gang – Michael Hahn vil gerne hjælpe med 
opsætning og layout. 
 
 
PR i Nibe avis, sejlerskole, leje IB1 og IB2 
Plakater (A2) opsættes ved klubbådene IB og IB2 i nærheden af Guf og 
Kugler, her kommer der mange mennesker. Stander til plakater er i 
produktion. 
 
Der er inden mødet fremsendt forslag til tekst på plakaterne. Tekst OK, dog 
skal der kun henvises til hjemmesiden samt havnens telefonnummer. 
 
 
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 tidligere udarbejdet forslag om mulighed og vilkår for 
at leje IB1 og IB2. Vi mangler at rette tekst og lægge det på hjemmesiden. Jan 
rundsender tekst, som det foreligger p.t. Drøftes næste møde.   
 
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 udarbejder tekst) 
- Caps 
- NS folder 
- DS og NS stander 
- Praktisk info folder 
- Ungdomsafdelingen folder 
- Print af nyeste udgave af Nibe Sejlklubs Sejlrenden 
- Sejl Sikkert 
- Lennart samler og putter i pose 

 
Velkomstpakken kan samles i en mulepose m NS logo – ca 15 kr./stk – indkøb 2-
300 stk. Igangsættes hvis pris kan holde. 
 
 

 
Mål: 

 Værge flere medlemmer til PR opgaverne 
 Sejlrenden 2 x årligt 
 Kontakt til alle sponsorer – logo forespørgsel, samt evt. større beløb 
 Nibe Avis – 3 nyheder/indlæg 
 Referater altid opdaterede på hjemmesiden 
 Levende hjemmeside, løbende opdateringer 

 



 
5. Sejladsudvalg 
 
 
Mandagssejladser: 
Mandagssejladserne kører.  
Der er en dialog vedr. lystal, når der sejles med eller uden spiler. Det endte 
med at gå tilbage til det gamle lystal, vi kørte med sidste år. SRS tal – fra den 
svenske Sejlunion. 
 
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. 
 
 
Duelighedsbevis. 
Pt. er der 12-14 kursister på den praktiske del.   
Jørgen Rosenkilde må desværre melde fra næste sæson grundet en del 
udlandsarbejde. Vi skal have fundet en ny tovholder på Sejlerskolen.  
 
Jørgen Riise, Gert Pedersen, Michael Steglich, Claus Søe, Jørgen Rosenkilde er 
instruktører på den praktiske del kurset.  
 
Der er behov for flere instruktører. Vi overvejer alle muligheder. Drøftes på 
næste møde igen. 
 
Nibe Cup 
Der er sendt supplerende materiale ud med oplysning om at man kan deltege 
helt eller delvist. Der er nu 12 både med . Jan laver lidt supplerende ”hype” 
på Facebook.  
 
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  
 
Nibe Cup – er omtalt ovenfor. Arrangeres i fællesskab mellem Sejladsudvalg 
og Arrangementsudvalg 
 
Familietur 
Afholdt den 9.-10. juni 2018. Der var hele 19 deltagende både, hvor uren gik 
til Løgstør. En hyggelig dag g en rigtig stor succes.  
 
 
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 2017  
 
 
 
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. Nye rustfri riste 
produceres.  
 
 
Klubhuset / Byggeri 
 
Status 
Der er arbejdet mere med bl.a. Ungdom omkring indretning af toiletkernen. 
Tegningsrettelser pågår. Herefter 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. 
Gert og Gert har gang i dialog med bl.a. IPA fonden. 



 
Rengøring Nibe Festival. 
Der er entreret med Jørn Frost til rengøring ifm. Nibe Festival. Sker i HF regi.  
 
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. 
 

 Fantastisk forsommer mange unge, nye kommer til, og nogle stopper, 
men samlet set flot fremmøde de sidste gange. Se evt. fotos delt på 
gruppen fra forrige torsdag. 

 Alle både har været på vandet, vi skal have fundet 2-3 gode optimist 
joller mere til brug efter sommerferien, det skal ikke være håndværker 
projekter, så kender I nogle der har kontakter så hører vi gerne om 
det.  

 Sidste gang blev aflyst af for meget blæst, sikkerhed prioriteres 
selvfølgelig højt . 

 
Ungdom har efterspurgt nye jollevogne. Tages med i forbindelse med at søge 
midler. 
 
Børneattester pågår – de fleste er på plads. Jens og Frank er tovholdere.   
 
Nye foldere for Ungdomsafdelingen er udarbejdet og også for 
Krabbeklubben.  
 
Fællesarrangement med Gjøl Sejlklub afholdt den 26.-27. maj 2018.  
Vellykket arrangement – med dejlig trætte ungdomssejlere. 
 
 
 
 
 
 



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  
Der afholdes et Stand Up paddle kursus den 6-7 /7 2018. 
Der er annonceret herom på hjemmesiden.  
 
 
10. Samarbejde med eksterne foreninger  
 
Ruddi orienterede. 
 
Havneforeningen: 
- SI’s bestyrelse har ansat ny havnefoged 

Lennart Olsson 
 

- Der arbejdes fortsat på den myndighedsmæssige del af uddybningen af 
havnebassinet 
 

- Sejl Sikkert ambassadør – Lennart Der arbejdes på at gøre Nibe Havn til et 
forsøgshavn som en Sejl Sikker Havn. 
 

 
11. Diverse  
Ingen bemærkninger under dette punkt. 
 
 
Jan Laursen, referent 
Nibe Sejlklub 
 
Næste møde er planlagt til den 21. august 2018. Ændret til den 29/8. 


