
Bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub 
Tirsdag d. 15. januar 2019 kl. 18.30  
Mødet er afholdt i klubhuset, Nibe Sejlklub 
 
Deltagere: Ruddi, Jens, Peter, Mette, Pia og Jan  
 
Afbud: Jens Jørn, Claus og Lennart 
 
 

1. Kort opfølgning siden sidste møde  
Referat fra møde 9/2018 den 5. december 2018 blev godkendt. 
 
 
2. Målsætning 2018 samt 2020 plan.  
Målsætninger og opfølgninger listet op nedenfor. 
 
 
3. Økonomi, dataudvalg  
 
Økonomi: 
 
Jens orienterede.  
 
Regnskab 2018 
Jf. sidste møde er det foretaget diverse omposteringer, så udgifter, der hører 
til byggeriet – er konteret på byggekontoen. 
 
Pt. er der udeståender hos 4 medlemmer – rykkerprocedure er i gang. 
 
Vi forventer et mindre underskud på årsregnskabet. Det tilskrives primært 
store omkostninger til drift og vedligehold af både og materiel.  
 
Jens  kontakter Lars Andersen mhp. format på det materiale, der skal 
afleveres til revisoren. 
 
Budget 2019.  
Jens udarbejder udkast til budget for drøftelse på næste bestyrelsesmøde 
den 26/2, så vi kan afstemme og fremlægge det på generalforsamlingen til 
godkendelse. Vi forventer, at budget 2019 vil ligge meget tæt op af 2018 
budgettet. 



 
 
 
Byggeregnskab. 
Jens er ved at undersøge, hvorledes vi skal køre det. Det er modtaget input 
fra Lennart og Peter for opbygning og struktur på byggeregnskabet. 
 
Medlemsindberetninger til DIF: 
Der kræves aldersgrupper på vores medlemmer i forbindelse med 
indberetninger til DIF (via Dansk Sejlunion) – vi har imidlertid ingen 
registreringer af medlemmernes alder. Vi føler os ikke forpligtet til at 
aflevere disse oplysninger. Jens undersøger nærmere. 
 
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). Mette følger op hos Lennart. 
 
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. Aktion Claus. 
Jan skriver mail til Claus. 
 
Målsætninger: 
 
- G mail konto 2018 for alle bestyrelsesmedlemmer 
- Indførelse af standard email konti for de enkelte udvalg 
- Differentieret medlemskab (flere medlemskategorier) 
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4. PR-udvalg  
 
 
Hjemmeside opdatering 
 

 Mette har fremsendt lidt supplerende materiale vedr. Ungdom, som er 
lagt på hjemmesiden. 

 Alle mandagssejladser for 2019 er lagt på. 
 Diverse aktiviteter i 2019 er også lagt på (Nibe Cup, arbejdsdag, 

standerhejsning og tilriggerfest, familietur, herretur, standerstrygning 
og afriggerfest m.v.) 

 Liste over dato for bestyrelsesmøder findes under referater fra 
møderne. Vi besluttede også at lægge dem i kalenderen under ”det 
sker”. Aktion Jan  

 Vi har besluttet at oprette en særskilt menu på hjemmesiden vedr. 
klubhusbyggeriet. Da vi 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) 
Mangler.  

 OBS husk tilriggerarrangement – på det sker: aktion Jan 
 

 
Sejlrenden efterår 2018 
Sejlrenden efterår 2018 er publiceret i en meget fin opsætning, som der er 
modtaget gode tilbagemeldinger på.  
 
 
Velkomstpakke: 
Indhold og materiale til velkomstpakken til nye medlemmer er på plads. Vi 
mangler at indkøbe mulepose til indhold. Aktion Ruddi og Lennart.  
Runddeling af velkomstpakke kommer til at foregå omkring 
standerhejsningen. 
 

 
Sponsorer: 
Der følges op på kontakt til Klarup Bådcenter og Jammerbugt Marineservice.  
Jan formidler via Jens Christian Bøgsted. 
 



Der ønskes udarbejdet en liste over hvor vi vil søge hos faste sponsorer. 
 
Jan tager en snak med Jens Christian Bøgsted vedr. muligheder for at søger 
særlige sponsorater, eksempelvis sponsor på IB’erne, på en optimist osv. Et 
koncept skal udarbejdes. 
 
Søgning via diverse fonde til især Ungdom og Sejlerskolen må meget gerne 
igangsættes . 
 
 
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 

 
Jan oplyste, at PR-udvalget er rimeligt godt med på ovenstående punkter. 
 
 
5. Sejladsudvalg 
 
Klubkonference, Vingsted.  
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. Aktion Peter for at få sat et møde / en snak i gang. 
 
Mandagssejladser: 
Plan for 2019 er på plads. Jan har lagt på hjemmesiden. OK 
Peter har planer om at invitere en repræsentant fra Sejlunionen til drøftelse 
af muligheder for videreudvikling af vores sejladser. 
 
Duelighedsbevis. 
Der er 14 personer til teori, som er startet den 24. oktober.  
Undervisning pågår ved Lars Bro. 
 
 
 



Lånebåd: 
Vi er blevet opmærksomme på, at der skal kaskoforsikring på IB1 og IB2, 
hvis de skal lejes ud. Jens undersøger forsikringsomkostninger og 
fremsender inden næste bestyrelsesmøde – så vi inden sæsonstart har taget 
en beslutning om lån eller leje af skolebådene.  
 
Lennart arbejder på at finde afløsere, som tovholder på den praktiske sejlads 
i 2019 og frem. 
 
Vi skal også begynde at lede lidt efter supplerende instruktører til den 
praktiske sejlads. 
 
OK joller. 
Der er flere medlemmer, som er med på idéen om at starte med jollesejlads i 
OK joller. Der er endog flere medlemmer, der har anskaffet sig én. 
 
 
Vinterundervisning 
 
VHF kursus.  
Kursus invitation 9-10 marts 2019. Dato er koordineret med Lars Bro i 
forhold til eksamen for den teoretiske del af duelighedskurset. Der er 
allerede 8 tilmeldte plus 2 eksterne, så der er 10. Der er mulighed for lidt 
flere deltagere.  
Ekstra promovering igangsættes. Jan lægger reminder på via Facebook, Jens 
genudsender via mail. 
 
 
6. Arrangementsudvalg  
 
Medhjælperarrangement 
 
Medhjælperarrangement afholdes den 19. januar. 
Der afholdes et Brunch arrangement som sidste år. Der er 42 tilmeldte – 
samt 2 søde hjælpere fra Ungdom . 
Udgifter fordeles efter antal tilmeldte hjælpere fra hhv. Havneforeningen, 
Husejerforeningen, Nibe Sejlklubs Venner og Sejlklubben. 
 
Nytårssoire 
Det hyggelige arrangement til nytår er vel afholdt. 



 
Mål 2018 
- Gentage succeser fra 2017  
 
 
 
7. Driftsudvalg  
 
Der har ikke i den indeværende periode været særlige aktiviteter. Indsatsen 
har været koncentreret om klubhusbyggeriet. 
 
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. 
 
Der er afholdt Juleafslutning (julefrokost), og man er i 2019 startet op igen 
med undervisning. Der er motorlære og brandbekæmpelse ved næste 
torsdagssamling. 
 
Pelle Thomassen og Lars Poulsen skal på instruktørkursus sidst i januar. 
 
Afklaring fra sidste møde: Der er kommet nye regler for sejlads med RIB 
både. Ruddi har snakket med Benni Jacobsen. Vi har styr på det hele . 
 
Børneattester:  
Der skal alene fremsendes, når der kommer nye instruktører – vi ér 
opdaterede. Mette sender en liste over instruktører til Jens, som kontroltjek. 
 
Mette oplyste, at trænergruppen tager snakken op i februar/marts måned 
vedr. planlægning af det kommende sejlerår på vandet, herunder anvendelse 
af vores forskellige ungdomsbåde.  



 
 
 
 
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 alle burde kunne se de 
lokale målinger ved Nibe Havn.  
 
 
10. Samarbejde med eksterne foreninger  
 
Oprensning af havnebassin. Pågår . Der er oprenset i 3 ud af 4 bassiner. 
Oprensningen skal være afsluttet i starten af februar. 
 
Ellers ikke yderligere. 
 

 
11. Klubhuset / Byggeri 
 
Status 
Peter orienterede: 
Der holdes gang i møder i byggeudvalget hver 2-3uge. 
 
Der foreligger resultater fra jordbundsundersøgelserne. Der er ikke uventet 
høj grundvandsstand i området, hvilket medfører, at byggeudvalget kigger 
på 3 muligheder for etablering af fundament til huset. 
 
Grundvand sænkes med sugespidsanlæg, så udgravning kan ske og 
fundament støbes. Der kan også etableres et pladefundament, som ikke 
kræver udgravning under grundvandsspejl, og endelig kan fundamentet 
etableres som et punktfundament. Vurderes pt. 
 
Som en konsekvens af at masteklargøringspladsen inddrages til byggeri vil 
der være behov for at der skal ses på indretning af havneområdet. Opgaven 
tages op i andet regi end i Sejlklubben. Ruddi videreformidler  
 
Byggeudvalget trækker lidt på Lasse Egdrup vedr. det elmæssige.  
 



Byggeudvalget arbejder endvidere på udarbejdelse af udbudsmateriale. Vi 
påtænker at indhente tilbud fra 3 byggefirmaer. 
 
 
Fundraising:  
 
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.  
 
Vi afventer spændt på en tilbagemelding fra Realdanias Underværker, hvor 
mange har været ind på den særlige hjemmeside og ”like” samt kommentere 
vores byggeprojekt.  
 
 
12. Diverse  
Der arbejdes på et fællesmøde med Nibe Sejlklubs Venner (NSV), hvor Ruddi, 
Jens og Pia deltager fra NS.  
 
 
 
 
 
Jan Laursen, referent 
Nibe Sejlklub 
 
Næste møde er planlagt til den 26. februar 2019. 


