
Bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub 
Onsdag d. 29 august 2018 kl. 18.30  
Mødet er afholdt i Klubhuset 
 
Deltagere: Ruddi, Lennart, Jens, Pia, Peter, Claus, Mette, Jens Jørn og Jan  
 
Afbud: Ingen 
 
 

1. Kort opfølgning siden sidste møde  
Referat fra møde 5/2018 den 19. juni 2018 blev godkendt. 
Siden sidste møde:  
Nibe Cup er afholdt og vi har haft fornøjelsen af en dejlig og solrig 
sommerferie. Frank har ønsket at træde ud af bestyrelsesarbejdet, heldigvis 
vil Mette godt substituere stedet for Frank. Mette blev budt velkommen. 
 
2. Målsætning 2018 samt 2020 plan.  
Målsætninger er listet op nedenfor. 
 
 
3. Økonomi, dataudvalg  
 
Økonomi: 
 
Jens orienterede. Pt. er der restancer på ca. 32.000,- for de opkrævninger, 
der er udsendt for 2018. Dette omfatter både ordinært kontingent og vores 
faste sponsorater. Jens igangsætter erindringsskrivelser.  
 
Vi havde en drøftelse af opkrævninger vedr. duelighedsbeviset. Praksis skal 
være, at vi inden kursusstart fremsender opkrævninger for kurset, samt evt. 
kontingentopkrævning, hvis kursisten ikke allerede er medlem. Dette gælder 
både den teoretiske del og den praktiske sejlads. 
 
Forsikringer: 
Vi har ansvarsforsikret vores både ved både Codan og Danske Tursejlere. 
Husforsikring afholdes via vores kontingent til husejerforeningen. 
Vores Brig både er ikke kaskoforsikrede, vi havde en forespørgsel sidste år – 
beløbet var ca. 6-7.000 pr. båd. På den baggrund besluttede vi dengang, at de 
var for dyre at kaskoforsikre. Indtil videre sikrer vi dem ved aflåsning, både 



motor, båd og trailer (aktion Lennart). Jens arbejder videre med at høre til 
pris for kaskoforsikring af Brig bådene. 
 
Konto klubhusbyggeri 
Gentagelse fra sidste møde: 
Der udarbejdes særskilt konto for klubhusbyggeri for 2018. Peter og Lennart 
udarbejder oplæg, og holder møde med Jens med hensyn til opbygning og 
strukturering.  
 
E-mail politik Nibe Sejlklub: 
Vi har en email konto tilknyttet Sejlklubben, som vi kan henvise til ved bl.a. 
tilmeldinger: email@nibe-sejlklub.dk. Adressen kasserer@nibe-sejlklub.dk 
er oprettet og anvendes af Jens allerede. Der oprettes en adresse til 
formanden også, og vi ovrvejer, om der også skal oprettes en til hvert udvalg. 
Claus har igangsat at vi oprettes officielt med Nibe Sejlklub Google Drev, som 
non profit forening.  
 
Politik vedr. udlån af Sejlklubbens materiel 
Der blev drøftet generelle retningslinjer for udlån af Sejlklubbens materiel. 
Claus udarbejder præcis formulering for politik. 
 
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 (opdateres løbende) 
 Opdatering af nyheder (resultat) efter mandagssejladser. Morten 

Thorsager er oprettet og har fået instruks i at lægge resultaterne på 
hjemmesiden. Så kan resultaterne komme på hjemmesiden i 
umiddelbart forlængelse af sejladsen. 

 Herreturen. Invitation er publiceret på hjemmeside og Facebook. 
 Mangler: klubhusbyggeriet. Aktion Jan. Afventer lidt endnu.  
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 Behov for at have 4 blokke til Nyheder. Ofte forsvinder en nyhed for 
hurtigt væk fra forsiden – vi kan pt. kun have 2 aktive nyheder før der 
rykkes over i ”arkiv”. Jan har kontaktet John Sohn. Det kan godt lade 
sig gøre, og John vil gerne hjælpe (kræver admnistratoradgang). Jan 
igangsætter. 

 Nibe Surf Team – er taget af hjemmesiden, da der ikke er en fast 
kontaktperson. Vi besluttede at sætte den ”aktiv” igen med Claus som 
kontaktperson. 

 Det er forældede sider om NS Venner og mandagssejladser 
(henvisning til gamle årstal). Jan retter.  

 Kalender klubhusudlejning, bookinger er sat på stand by for 2019 
grundet klubhusbyggeri. 

 
 
TV2Nord vil godt lave et indslag om vores mandagssejladser. 
Ruddi orienterede om at vi ikke fik nogen tilbagemelding fra TV2 Nord om et 
indslag om vores mandagssejladser. Den 23. juni – hvor vi afholdt Nibe Cup -  
havde være en fin mulighed med masser af både på vandet. Vi fik dog ikke 
noget tilbagemelding trods lovning herom. Ruddi har dialogen med TV2 
Nord og samler op. 
 
 
Sejlrenden efterår 2018 
Plan for Sejlrenden for efterår 2018 blev drøftet. Vi besluttede: 
 
Frist for udarbejdelse af indlæg: 1. november  
Opsætning og redigering: 2.-16. november 
Rundsendelse af udkast og kommentering: 17. -23. november 
Tilretning og udsendelse: 1. december 2018.  
 
Jan orienterer Michael Hahn, som gerne vil hjælpe med at sætte Sejlrenden 
op. 
 
Emner: 

 Formandens indlæg 
 Nibe Cup 
 Familieturen 
 Herreturen 
 Nyt fra Driftsudvalget 
 Status klubhusbyggeri, herunder fundraising 



 Ungdom 2018 
 Orientering fra Nibe Havn (oprensning, stativer, sommerens 

belægning i havnen m.v.) 
 Nibe Sejlklubs Venner 
 Mandagssejladserne 
 Sejlerskolen –praktik. (+ ”jobopslag” til ny tovholder) 
 Muligheder for at leje IB og IB2 
 Indlæg fra Havnefogeden, evt. 
 Kalender 2018 og 2019 

 
Emnet drøftes igen på næste møde. Alle supplerer med yderligere emner, der 
kan sættes i Sejlrenden. På næste møde aftaler vi også, hvem der skal være 
forfatter på det enkelte indlæg. 
 
 
Nye medlemmer: 
(Gentagelse fra tidligere møde). 
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.  

 
Leje af Ib og IB2 
Peter og Lennart har tidligere udarbejdet forslag om mulighed og vilkår for 
at leje IB1 og IB2. Vi mangler at rette tekst og oprette booking kalender. For 
at få det sat i gang besluttede vi, at Jan lægger det generelle på hjemmesiden, 
og at Lennart indtil videre er kontaktperson med hensyn til booking.  
 
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. 
Claus og Lennart meldte sig på mødet. 
 



Sejlerskolen 
Der udsendes ”reklame/hype” mail (både til Sejlklubben og 
Havneforeningen) vedr. den teoretiske del af duelighedskurset til vores 
medlemmer, på Facebook og på hjemmesiden. Samme mail skal også 
indeholde reklame for Ungdomsafdelingen. (Mette supplerer med tekst) 
Aktion Jan (prioriteres højt). 
 
Velkomstpakke: 
Velkomstpakken til nye medlemmer skal bestå af 
- Velkommen i NS (Ruddi er langt med at udarbejde 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 samles i en mulepose m NS logo. 
 

 
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, sæsonen lakker mod enden – efter sommerferien 
har der været 8-10 både til hver sejlads. 
.  
Morten Thorsager vil fremadrettet publicere resultaterne, så de kan komme 
på hjemmesiden i forlængelse af sejladsen.  



 
 
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.  
 
Der er behov for flere instruktører. Der blev foreslået et par mener, som 
Peter kontakter. 
 
Vinterundervisning 
Mulige Emner: 
 

 Tackling 
 Lakarbejder 
 El om bord 
 Sikkerhed om bord, nødsituationer 
 Shawn 78 båd i Aalborg – Jens har kontakt. 

 
Drøftes igen på næste møde. 
 
 
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 
Vores Nibe Cup 2018 var en succes, som vi vil gentage næste år . 
 
Afriggerfest 
Afholdes sidste lørdag i oktober – den 27. oktober 2018 (hvor der også er 
standerstrygning. 
 



Udlejningskalenderen for 2019 – er lukket aht. forventning om nyt byggeri 
(og nedbrydning af det gamle). Pia har givet besked til Michael Steglich.  
Jan har rettet på hjemmesiden.  
 
Mål 2018 
- Gentage succeser fra 2017  
 
 
 
7. Driftsudvalg  
 
Sejl på IB 2 
Storsejlet på IB2 er beskadiget. Indtil videre er det gamle fra IB 1 er sat på 
(det er meget slidt). Vi stiler mod at få repareret det revnede sejl. Aktion 
Lennart.   
 
Info tavle er sat op ved IB’erne. 
Vi har fået opsat Info stander op, hvor IB’erne ligger, i nærheden af Guf og 
Kugler, hvor der kommer mange mennesker. Der er info tekst om Nibe 
Sejlklub og ”lær at sejle, drømmen er tættere på end du tror”. 
Der er plads til at der også kan informeres fra Ungdom. Mette arbejder 
videre hermed. Der er lavet et opsætningsfejl fra Nibe Avis. Ruddi kontakter. 
 
 
Klubhuset / Byggeri 
 
Status 
Nye tegninger blev fremvist. Der er arbejdet mere med bl.a. indretning af 
toiletkernen. Der er nu særskilt omklædning/bad til vores egen 
Ungdomsafdeling – uafhængigt af de toiletter, hvor der er offentlig adgang. 
Der var enighed om at det er en fin løsning. Der fremsendes ansøgning om 
byggetilladelse (Peter/Lennart). 
 
Overvejelser pågår omkring hvorledes nedbrydning af det gamle hus skal 
foregå.  
 
Fundraising:  
Der arbejdes intenst hos lokale finansieringsmuligheder. 
 
”Kyst til kyst” er søgt. Vi får melding herfra ultimo september. 



 
Der er også dialog med bl.a. IPA fonden. 
 
 
Målsætninger: 
- Byggeri i gang i 2019. Tanker omkring hvorledes vi huses med 

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

 
 
8. Ungdomsudvalg 
 
Mette orienterede. 
 
Ungdom er godt i gang efter sommerferien. 
 
Vi har mistet et par sejlere af den ældre årgang, grundet efterskole. 
Til gengæld var der sidste gang 2 nye optimister, som var nede at snuse til 
det. 
 
Når et barn meldes ind i Sejlklubben, sendes et Girokort med det samme, 
oplyser Jens. 
 
Der er et ønske om vogne til optimister, evt. kunne vi bruge afsatte midler fra 
joller (øremærkede midler), til jollevogne. Der er behov for 2 stk. Mette 
foranlediger, at vi får tilbud hjem.  
 
Mette foreslog, at vi undersøger, om der er interesse for at oprettes 
jollesejladser (med forskellige bådtyper) - for både ungdom og seniorer. Vi 
arbejder videre hen over efterår / vinter med idéen. Ungdom vil gerne være 
tovholder for idé bearbejdning af forslaget. 
 
Krabbeklubben har desværre samme træningstidspunkter som for de yngste 
til håndbold og fodbold, og der har derfor været et begrænset fremmøde i år. 
Ungdom vil gerne fastholde krabbeklubben, og næste sæson skeles der til 
træningstider for håndbold/fodbold. Vi får brug for en ekstra instruktør – 
gerne en forældre. Vi informerer rundt herom. 
 
Pelle og Lars Poulsen vil gerne på kursus i instruktør. Pris undersøges 
(ungdom). 



 
 
Fra tidligere møde: 
 
Jens M og Frank (nu Mette) har til opgave at opdatere indmeldingsmulighed 
på hjemmesiden, herunder at få udarbejdet en standardformular for 
indmeldelse. 
 
 
9. Nibe Surf Team, udvalg  
Der er sat ny vindmåler op. Kan ses på Windfinder. 
Jan sætter Claus Kirring på som ny kontaktperson. 
 
 
10. Samarbejde med eksterne foreninger  
 
Ruddi orienterede. 
 
Havneforeningen: 
- Der er modtaget tilladelse til at uddybe havnen. Uddybning skal ske i 

perioden 15/10 til 1/12 2018. Det betyder, at bådoptagning skal 
tilstræbes gennemført inden da. Tider for optagning er fastlagt og 
publiceres snart på Havnens hjemmeside. 
 

- Stativløsning. Det arbejdes der videre med. 
 

 
 

 
11. Diverse  
Ingen bemærkninger under dette punkt. 
 
 
 
Jan Laursen, referent 
Nibe Sejlklub 
 
Næste møde er planlagt til den 25. september 2018. 


