Bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub
Tirsdag d. 23. oktober 2018 kl. 18.30
Mødet er afholdt i Klubhuset
Deltagere: Ruddi, Lennart, Jens, Peter, Mette, Pia, Claus og Jan
Afbud: Jens Jørgen
1. Kort opfølgning siden sidste møde
Referat fra møde 7/2018 den 26. september 2018 blev godkendt.
2. Målsætning 2018 samt 2020 plan.
Målsætninger er listet op nedenfor.
3. Økonomi, dataudvalg
Økonomi:
Jens orienterede. Pt. er der restancer på ca. 5.500,- for de opkrævninger, der
er udsendt for 2018. Dette omfatter både ordinært kontingent og vores faste
sponsorater. Jens har udsendt erindringsskrivelser pr. mail og brev og følger
løbende op.
Forsikringer:
Vi har ansvarsforsikret vores både ved Codan og ved 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 har sat gang i forespørgsel med
at høre til pris for kaskoforsikring af Brig bådene. Tilbud er modtaget, ca.
3500 pr båd samt GPS tracker. Ca 5000 årligt pr båd (det første år). Vi
besluttede at afvente.

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:
Gentagelse fra sidste møde:
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 overvejer, 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. Der følges op på næste møde.
Klubstander
På hjemmesiden er anført, at du får en ny stander hvert år. Det rettes til ”Du
får en ny, når den gamle er slidt op”. Aktion Jan
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
 Generelle opdateringer med Mette som nyt bestyrelsesmedlem i stedet
for Frank. Jørgen Rosenkilde er stoppet som koordinator for
Sejerskolen - Lennart er sat på som kontaktperson indtil videre.
 VHF kursus lagt på (nyhed og under det sker)
 Kalender for Ungdom (vinter) er lagt på hjemmeside under det sker –
og under folder for Ungdom. Mette har fremsendt lidt supplerende
materiale vedr. Ungdom, som skal lægges på (Jan).

 Vi har besluttet at oprette en særskilt menu på hjemmesiden vedr.
klubhusbyggeriet. Da vi netop har modtaget meget fine sponsorater fra
bl.a. Nordeafonden og Fonden for Sparekassen Himmerland (Jutlander
Bank) sætter vi gang i publiceringen. Jan udarbejder oplæg til
gennemgang inden publicering. (tegninger, koncept, sponsorer)
Kommunikationsplan for nyt klubhusbyggeri
Der er udarbejdet udkast til kommunikationsplan vedr. sponsoratet fra
Nordea-fonden på baggrund af modtaget setup. Frist 23/10 2018. OK,
fremsendt til Nordea-fonden
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 har orienteret Michael Hahn, som gerne vil hjælpe med at sætte
Sejlrenden op.
Emner:
 Formandens indlæg (Ruddi)
 Nibe Cup (Peter og Pia)
 Familieturen (Hanne og Jens Jørgen Ørris), Pia kontakter
 Herreturen (Peter)
 Nyt fra Driftsudvalget (Lennart)
 Status klubhusbyggeri, herunder fundraising (Gert og Gert) Peter
kontakter
 Ungdom 2018 (Mette)
 Orientering fra Nibe Havn (oprensning(Ruddi), stativer (Lars
Bakkegaard), sommerens belægning i havnen (Lennart) m.v.)
 Nibe Sejlklubs Venner (Morten) Jan kontakter
 Mandagssejladserne (Peter)
 Sejlerskolen –praktik. Jørgen Rosenkilde) Peter kontakter
 Muligheder for at leje IB og IB2 (Jan)
 Indlæg fra Havnefogeden (Lennart)
 Kalender 2018 og 2019 (Ruddi / Jan)
(Husk invitation til nytårsgalla)

 Konkurrence til jul - overvejes
 Afriggerfest (Pia)
Leje af IB og IB2
Jan har tilrettet det udarbejdede oplæg om mulighed og vilkår for at leje IB1
og IB2. Jan har oprettet fane på hjemmesiden, som dog ikke er ”aktiv” endnu.
Afventer kommentarer fra Ruddi og Lennart til oplæg. Frist 7/11 2018.
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. Lennart er i gang med at
indhente tilbud.
Ruddi har udarbejdet forslag til tekst, som vi alle kommenterer ind på via
mail. OK.
Sponsorer:
Jan kontakter Jens Christian Bøgsted, som har tilkendegivet at han godt vil
give en hånd med i PR arbejdet.
Puljemidler:
Der er mulighed for at søge midler via Tips og Lotto. Der skal ansøges. Jan
følger op.
Datoer til kalender 2019:
 Medhjælperfest afholdes sidste lørdag i januar. 26.01.19
 Generalforsamling afholdes første tirsdag i marts. 05.03.19
 Standerhejsning/tilrigger/arbejdsdag sidste lørdag i april. 27.04.19
 Familietur. 25-26.05.19
 Nibe Cup 22.06.19






Mors rundt/herretur sidste hele weekend i september, 27-29.09.19
Standerstrygning/afriggerfest sidste lørdag i oktober, 26.10.19
Nytårssoiré 31.12.19
Hertil kommer div. kurser, VHF 9.-10. marts osv., klubsejladser,
ungdomsudvalg, bestyrelsesmødekalender

Datoer publiceres i Sejlrenden og på hjemmesiden. (Jan)
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.
Mentorlisten:
Gentagelse fra sidste møde:
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 har allerede meldt sig .
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:
Sluttede med pølser og øl mandag den 24. september. Klubmester kåres ved
standerstrygning. Sølvplade: Aktion Peter Staun.
Duelighedsbevis.
Der er tilmeldt 14 personer til teori, som starter den 24. oktober.
Jørgen Rosenkilde må desværre melde fra næste sæson grundet en del
udlandsarbejde. Vi skal have fundet en ny tovholder på Sejlerskolen. Indtil en
ny er fundet er Lennart kontaktperson.
Lennart: Arbejder på at finde afløsere.
Der er behov for flere instruktører. Der blev foreslået et par emner, som
Peter kontakter. Er i gang.
Herretur 2018 – Mors Rundt
Årets traditionsrige herretur foregik 28-30. september. Som altid er det er
rigtig fint arrangement – dog i en ret blæsende weekend i år.
Vi fastholder, at vi arrangerer en herretur – det er en mangeårig tradition,
som ikke skal ændres. Herreturen afholdes i sejlklubbens regi.
Vinterundervisning
Mulige Emner:







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

Peter: Hører om NSV venner er interesseret i at stå for et kursus eller 2 da vi
ser selv en del optaget af bl.a. det nye byggeri.

VHF kursus. Kursus invitation 9-10 marts 2019. 6 er allerede tilmeldt. Dato
koordineres med Lars Bro i forhold til eksamen for den teoretiske del. Aktion
Jens.
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
Alt kører på skinner 
Afriggerfest
Afholdes sidste lørdag i oktober – den 27. oktober 2018 (hvor der også er
standerstrygning). Havnens medlemmer inviteres også, som en naturlig
konsekvens at det tætte samarbejde mellem Sejlklub og Havneforening.
Der er 62 tilmeldte.
Standerstrygning
Der serveres kagemand og kaffe om eftermiddagen.
Tale ved Ruddi, Mette (Ungdom) samt Morten (NSV).
NSV
Kommunikation NSV / NS bestyrelse blev drøftet i forhold til at anvende de
midler, som NSV har skaffet. Vi aftalte at vi inviterer NSV til en snak et par
gange om året. Praktisk kan det foregå inden afholdelse af et
bestyrelsesmøde, hvor vi alligevel mødes.
Mål 2018
- Gentage succeser fra 2017

7. Driftsudvalg
Lennart:
Sejlklubbens både er kommet op. Motorer skal tjekkes.
Der har været en henvendelse fra nogle sejlere, der gerne vil købe OK joller,
og allerede har købt OK joller. Hvor skal de stå? I forbindelse med nyt
byggeri skal der udarbejdes en helhedsplan for områdets anvendelse.
Punktet videresendes til drøftelse i Havneforeningens regi. Ruddi formidler.
BRIG’er skal køres til eftersyn først i det nye år.
Den store grill er ved at være renoveret og svejset op. .
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.
Ynglingebåde er rigget af og er på land
Torsdag mødes man og afrigger alle andre joller og får dem i hal.
Inkl. BRIG-bådene.
Lars og Pelle er tilmeldt instruktør-kursus. Der er ansøgt om tilskud.
Vinterprogram skal ændres lidt på hjemmesiden. Jan har modtaget materiale
fra Mette.
I vinterperioden deles ungdomssejlerne op i 3 grupper (nye, mellem og
erfarne/ældre). Heinrich, Lars og Mette tager hvert sit hold.
Hver torsdag tager Pelle nogle af børnene med ud og gennemgår jollerne en
for en og ser på, hvad der er behov for at udskifte / renovere. Hermed får

sejlerne også indsigt i materiellet. Der laves liste for hver båd over behov for
hver enkelt jolle. Briggene kan køres lidt til side den aften, så der er plads til
denne aktivitet.
Sejltrim kursus – hvis det kommer i Sejlklubregi, vil de ældste uge gerne
med.
Gentagelse fra sidste møde:
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. Status: Dr har ikke været noget til salg
siden sidst. Afventer gennem vinteren. Ikke akut behov på nuværende tid af
sæsonen.
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.
Jens M og Mette har til opgave at opdatere indmeldingsmulighed på
hjemmesiden, herunder at få udarbejdet en standardformular for
indmeldelse.
9. Nibe Surf Team, udvalg
Vindmåler er pt ikke funktionsduelig på grund af wifi, der midlertidigt er
koblet fra. Det arbejdes der videre med.
10. Samarbejde med eksterne foreninger
Intet nyt – der arbejdes videre medstativløsning, uddybning af havn.
11. Klubhuset / Byggeri
Status
Ansøgning om byggetilladelse er fremsendt. Retursvar modtaget. Der tages
kontakt med sagsbehandler, vedr. indhold og forventninger hertil.

Der holdes gang i møder i byggeudvalget hver 2-3uge.
Gert og Gert, har bedt os tage kontakt til TL byg vedr. tilbud på vinduer og
døre.
De sidste tegninger skal rettes til (kloakplaner og el-tegninger).
A&H kontaktet vedr. geotekniske boringer.
Der er møde den 24-10-2018 med bl.a. Anders Kromann fra Aalborg
Kommune (Kultur og Fritid). Peter og Lennart tager mødet, hvor vi skal
fortælleom vores projekt.
Kontoplan Klubhus – skal oprettes nu.
(opdeles i fagentrepriser). Aktion Peter og Lennart.
Fundraising:
Der arbejdes intenst hos lokale finansieringsmuligheder.
Der er ”kick-off” møde den 21-11-2018 vedr.sponsorat fra Norda-fonden.
Ruddi og Jens deltager. Der er i forbindelse med krav fra Nordea-fonden
udarbejdet kommunikationsplan vedr. vores byggeri.
Der er også dialog med bl.a. IPA fonden. (vinduer og døre)
12. Diverse
Ingen bemærkninger under dette punkt.
Klubkonference lørdag den 17. november 2018.
Peter, Mette, Ruddi deltager.

Jan Laursen, referent
Nibe Sejlklub
Næste møde er planlagt til den 4. december 2018.

