Bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub
Onsdag d. 5. december 2018 kl. 18.30
Mødet er afholdt hos Pia i Nibe
Deltagere: Ruddi, Lennart, Jens, Peter, Mette, Pia, Jens Jørgen og Jan
Afbud: Claus
1. Kort opfølgning siden sidste møde
Referat fra møde 8/2018 den 23. oktober 2018 blev godkendt.
2. Målsætning 2018 samt 2020 plan.
Målsætninger og opfølgninger listet op nedenfor.
3. Økonomi, dataudvalg
Økonomi:
Jens orienterede. Pt. er der udeståender på ca. 9.500,- kr. bl.a. fra
kontingenter og fra duelighedskursus (sidstnævnte er ikke nødvendigvis
forfaldne betalinger).
Jens udleverede stade på posteringer, som vi foretog en grundig gennemgang
af på mødet. Ud fra gennemgangen kunne vi konkludere følgende
hovedelementer:
 Der er udgifter for ca. 20.000, der alene vedrører klubhusbyggeriet. De
skal dog på særskilt konto.
 Vi mangler 20.000 i tipsmidler, da denne ordning desværre er ophørt.
 Der er ekstra udgifter til vedligehold af vores skolebåde, 16000 –
begge har fået skiftet membran i sejldrev
 Der er købt nyt forsejl 8000 til IB 2 – revet i stykker.
 Der er omkostninger til reklame i Nibe Avis for sejlerskolen, og
Ungdom – samt til standerne ved IB’erne 8000

 Til gengæld er der indtægter, bl.a. fra vores faste sponsorer, som ikke
blev bogført i regnskab 2017.
 Endelig er der også udgifter, hvor der mangler at tilgå midler fra
Havneforening hhv. SI til bl.a. medhjælperbrunch, arbejdsdag m.v.
Den overordnede konklusion er, at vi forventer et regnskab i balance, når
diverse omposteringer er gennemført.
Forsikringer:
Fra tidligere møde:
Vi har på tidligere møde besluttet at afvente kaskoforsikring af vores BRIG
både, da det er rimeligt dyrt. Indtil videre sikrer vi dem ved aflåsning, både
motor, båd og trailer (aktion Lennart).
Konto klubhusbyggeri
Gentagelse fra tidligere møde
Der udarbejdes særskilt konto for klubhusbyggeri for 2018. Peter og Lennart
har udarbejdet 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.
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
 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)
Sejlrenden efterår 2018
Udkast til Sejlrenden for efterår/vinter 2018 var fremsendt inden mødet. Vi
har denne gang fået hjælp fra Michael Hahn, som har lavet et lækkert set-up
og layout. Der var få redaktionelle ændringer, som Jan meddeler Michael.
Herefter publiceres på hjemmesiden, på Facebook og via mail.
Velkomstpakke:
Indhold og materiale til velkomstpakken til nye medlemmer er nu på plads.
Vi mangler at indkøbe mulepose til indhold. Aktion Ruddi og Lennart.
Sponsorer:
Jan har haft en snak med Jens Christian Bøgsted, som har tilkendegivet at han
godt vil give en hånd med i PR arbejdet, herunder specielt arbejdet med at
skaffe sponsorer og sponsorater. Vi byder Jens velkommen i PR udvalget. 
Der følges op på kontakt til Klarup Bådcenter og Jammerbugt Marineservice.
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
Klubkonference, Vingsted.
Peter orienterede.
Vi har lavet en aftale med Struer Sejlklub om erfaringsudveksling. Struer har
stor erfaring med at få mange både på vandet til klubsejladser. Vi har til
gengæld erfaring med at skaffe midler – der er mulighed for gensidig
erfaringsudveksling.
Ruddi havde på konferencen et indlæg sammen med Thurø Sejlklub, om
udvikling af Sejlklubber. Inspiration fra Thurø Sejlklub – de har gang i mange
ting, som fint kan inspirere os til vores 2025 plan. Bl.a. at nye medlemmer
puljes / tilknyttes i et udvalg, som kan være her man hjælper til.
På nedenstående link kan man se alle indlæg på konferencen:
http://www.sejlsport.dk/mere/klubkonferencen/klubkonferencen-2018

Ruddis indlæg kan ses her:
. http://www.sejlsport.dk/media/1006403/nibesejlklub_praes_kk2018.pdf

Mandagssejladser:
Plan for 2019 er lagt. Jan mangler at lægge på hjemmesiden.
Duelighedsbevis.
Der er tilmeldt 14 personer til teori, som er startet 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.

Vinterundervisning
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.
6. Arrangementsudvalg
Medhjælperarrangement
19. januar
Der samles navnelister ind nu, om hvem der er tilknyttet de enkelte udvalg.
Brunch arrangement som sidste år. De unge mennesker giver en hånd med
oplyser Mette.
Nytårssoire
Invitation er i Sejlrenden, og lægges på hjemmeside.
Mål 2018
- Gentage succeser fra 2017

7. Driftsudvalg
Lennart orienterede, idet fokus naturligt har ligget i arbejdet med
klubhusbyggeriet.
Sejlklubbens både er kommet op. Motorer skal tjekkes.
BRIG’er skal køres til eftersyn først i det nye år.

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.
Undervisningsmateriale skal indkøbes.
Jens er behjælpelig med at indkøbe, Ungdomsmedlemmer afregner direkte.
Der er kommet nye regler for sejlads med RIB både. Ruddi afklarer med
Benni Jacobsen.
Lars og Pelle er tilmeldt instruktør-kursus. Der er ansøgt om tilskud, og også
bevilget hos Aalborg Kommune.
Vinterprogram skal ændres lidt på hjemmesiden. Jan har modtaget materiale
fra Mette.
9. Nibe Surf Team, udvalg
Vindmåler har ikke været funktionsduelig på grund af Wifi, der midlertidigt
er koblet fra. Wifi skulle være oppe at køre igen, så vi all kan se de lokale
målinger ved Nibe Havn.
10. Samarbejde med eksterne foreninger
Oprensning af havnebassin. Pågår .
11. Klubhuset / Byggeri
Status
Ansøgning om byggetilladelse er fremsendt. Retursvar modtaget. Der tages
kontakt med sagsbehandler, vedr. indhold og forventninger hertil.

Byggesagsbehandler, master i brand vedr. brandstrategi. Koster lidt penge,
med nødvendigt. Vi forventer at have en byggetilladelse først i det nye år.
Der holdes gang i møder i byggeudvalget hver 2-3uge.
Andreasen &Hvidberg har udført geotekniske boringer, udført.
Byggeudvalget trækker lidt på Lasse Egdrup vedr. det elmæssige
Fundraising:
Der er udfordringer med vores professionelle fundraiser, som ikke har
leveret varen i henhold til vores forventninger og aftale.
Ruddi fik opbakning at meddele dem, at vi ønsker at opsige samarbejdet.
Vores ”eget” Fundraiserudvalg har p.t. ansøgninger ude for knap 4 mio. kr.
(ud over hvad vi har fået i hus). Flere af de ansøgninger vi har ude kan tage
3-6 mdr. at få tilbagemelding på
Pt arbejdes der på Realdanias Underværker, hvor projektet skal omtales på
særlig hjemmeside, have ”likes” og kommentarer undervejs. Alle opfordres
til at ”like” projektet, herunder også at kommentere, hvad man synes om det.
Der arbejdes intenst hos lokale finansieringsmuligheder.
Vi har deltaget i et ”kick-off” møde den 21-11-2018 vedr. sponsorat fra
Norda-fonden. Der er i forbindelse med krav fra Nordea-fonden udarbejdet
kommunikationsplan vedr. vores byggeri.

12. Diverse
Ingen bemærkninger under dette punkt.

Jan Laursen, referent
Nibe Sejlklub
Næste møde er planlagt til den 15. januar 2019.

