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NIBE SEJLKLUB  
 
Referat af Generalforsamling i Nibe Sejlklub 
Tirsdag den 5. marts 2019, start kl. 19.00 
 

 
Formand Ruddi Kruse Mortensen bød velkommen til generalforsamling 2019 
for Nibe Sejlklub. 

 
1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Michael Steglich Petersen. 
Michael blev valgt med applaus og konkluderede, at dagsordenen forelå 
indenfor 8 dage samt indkaldelsen inden for 3 uger for generalforsamlingens 
afholdelse. Generalforsamlingen havde ingen indvendinger hertil, og 
generalforsamlingen kunne hermed gennemføres. 
Michael indledte med at fastslå, at kun aktive betalende medlemmer har 
stemmeret i aften. 
 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
Ruddi Kruse Mortensen gennemgik bestyrelsens beretning. Se bestyrelsens 
beretning bagest i dette referat.  
 
Der var ingen spørgsmål til bestyrelsens beretning, som blev godkendt med 
applaus. 
 
 

 
3. Forelæggelse af regnskab for 2018 til godkendelse, samt budget for 

2019 
Jens Milthers fremlagde regnskab for 2018 via gennemgang af forskellige 
præsentationer (slides) i form af både procentvise afvigelser i forhold til 
sidste år (lagkagediagrammer) og  form af faktuelle tal. Tilsvarende er 
budgetforslag for 2019 i samme præsentation.   
Jens’ præsentation findes bagest i dette referat. 
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Regnskab 2018 
For regnskabsåret er der et samlet underskud på 44.000,- kr. (efter 
klubhusdrift og efter afskrivninger).  
 
Især afvigelser på større enkeltposter på både udgiftssiden og indtægtssiden 
har resulteret i underskuddet: 
  
- Ekstra aconto varme for årsopgørelse for 2017 (sidste år) 
- Ekstra drift af skolebåde (større renoveringer af bl.a. akseltætninger) 
- Større udgifter til vedligehold af følgebådene i forhold til budget  
- Manglende tipsmidler (ordningen er ophørt). Tidligere fik vi 20.000 / år. 
- Annoncer i Sejlrenden er lidt lavere end budget. 
 
Budget 2019 
Budget for 2019 blev fremlagt med reference til tidligere år. Der budgetteres 
med et overskud efter klubhusdrift på ca. 32.000 kr.  
 
 
Efter Jens’ grundige gennemgang blev der mulighed for at stille spørgsmål til 
regnskab og budget: 
 
Ole kommenterede at det var en interessant gennemgang af regnskab og 
budget, men savnede mulighed for at kunne have set regnskabet inden 
generalforsamlingen. Det ville have givet bedre forudsætninger for at 
kommentere ind på regnskab og budget. Ole henstillede til bestyrelsen, at 
generalforsamlingen næste år får mulighed for at se regnskabet inden 
afholdelse. Bestyrelsen tog forholdet til efterretning, idet dirigenten dog 
bemærkede, at man i henhold til vedtægterne ikke er forpligtet til det. 
 
Erik Møller stillede spørgsmål vedr. kontingenttilgang som følge af nye 
medlemmer via Nibe Havn. Hvorfor skal vi ikke betale mere til kontingent til 
Dansk Sejlunion. Jens svarede, at det skyldes at afregning til Dansk Sejlunion 
sker efter indberetning af antal medlemmer før de er tilgået Sejlklubben.   
 
 
Med disse spørgsmål og svar blev regnskab 2018 samt budget for 2019 
godkendt med applaus. 
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4. Fastsættelse af kontingent 
Det blev vedtaget at fastholde kontingentsatserne: 
Almindeligt kontingent:  600,- kr. 
Ægtefælle kontingent: 800 kr. (600+200)  
Junior kontingent: 350 kr. 
Godkendt jf. godkendelse af budgettet ovenfor. 
 
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag  
Ingen indkomne forslag. 
 
6. Valg af formand 
Ruddi Kruse Mortensen (ikke på valg). 

 
7. Valg af kasserer 
Jens Milthers er på valg, og modtager genvalg. Jens blev valgt med applaus. 
 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
Lennart Olsson (ikke på valg) 
Pia Eriksen (på valg, modtager genvalg) Pia blev valgt med applaus. 
Peter Staun (på valg, modtager genvalg) Peter blev valgt med applaus. 
Frank Hamborg (ikke på valg, men ønsker at fratræde) 
Jan Laursen (på valg, modtager ikke genvalg) 
Kandidater foreslået af bestyrelsen: Mette Thomassen, Jens Christian 
Bøgsted. Mette og Jens Christian blev valgt med applaus. 

 
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen  
Claus Kirring, på valg, genvalgt med applaus. 
Jens Jørgen Ørris, på valg, modtager ikke genvalg 
 
Kandidat foreslået af bestyrelsen: Morten Thorsager. 
Morten blev valgt med applaus. 
 

10. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant  
Revisorer: 
Børge Nygaard (ikke på valg). 
Lars Andersen (ikke på valg) 
Revisorsuppleant: 
Peter Nielsen (ikke på valg) 
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11. Eventuelt 
Michael indledte emnet eventuel med at konstatere at alt kan debatteres, 
men intet kan vedtages. 
 
Peter Staun orienterede om byggeriet, herunder status og planer. Der har 
været en række udfordringer, som dog er håndteret fint.  
 
Der er foretaget geotekniske boringer. Jorden er forurenet (havneområde er 
pr. definition forurenet), så jordflytning skal ske eftersom der er tale om et 
såkaldt paragraf 8 område. 
Bundforhold har været lidt mere problematiske end forudsat – det har 
krævet nye statiske beregninger. 
Et af kravene i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse har bl.a. været 
forhold omkring Brandstrategien – Redegørelse og dokumentation har vi 
købt os til. 
 
Der har været godt gang i fundraisingen, hvor vi er nået langt - men er dog 
ikke er i mål endnu. 
 
Tegninger er færdige – Peter fremviste de færdige tegninger og gennemgik 
indretningen. 
 
Sidst i marts sender vi udbudsmateriale ud i totalentreprise til 3 
entreprenører – udbudsmaterialet er næsten klar. 
 
Tidsplan – herunder hvornår begynder vi at bygge: 
Forventer at gå i gang i september 2019. Byggetilladelse er endnu ikke 
modtaget, men forventes – og vi mangler tilbud og kontrahering inden 
opstart. Færdigt byggeri forventes medio 2020. 
 
Vi ved ikke helt hvornår nuværende faciliteter fragår i forhold til nuværende 
anvendelse ifm nyt byggeri – det afventer bl.a. totalentreprenørens plan. 
 
Byggeudvalget består af: Lennart Ohlsson (formand), Peter Staun 
(næstformand og sekretær) Lars Poulsen, Lasse Ebdrup, Kasper Skovfo samt 
Vibeke Mogensen. 
Byggeudvalget holder pt møde hver mandag. 
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”Fantastisk indsats” pointerede Michael. 
 
Birgitte: når vi får nyt dejligt lokale – der er behov for et system til større 
gennemgange / samlinger, bl.a. højtaleranlæg.  
Peter: der arbejdes på det – bl.a. at vende lokalet rundt, så afstand til 
projekter og foredragsholder bliver mindre. 
 
Erik Møller: Ønske om at referater fra møder kommer lidt tidligere ud. 
 
Med denne afsluttende bemærkning var der ikke yderligere under eventuelt, 
så dirigenten Michael takkede for god ro og orden.  
 
Ruddi sluttede med at takke de afgående bestyrelsesmedlemmer, og takkede 
dirigenten for en vel tilrettelagt og godt dirigeret generalforsamling. 
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BESTYRELSENS BERETNING 
NIBE SEJLKLUB 2019 

 
 
 
BESTYRELSEN 
Det har igen været et travlt år i Nibe Sejlklub (NS), hvor der også dette år er 
søsat flere nye tiltag. Det er dog stadig opgaverne omkring klubhusudvidelsen, 
som har fået mest opmærksomhed. Byggeudvalget fremlægger deres arbejde i 
det forgangene år i forbindelse med denne beretning.  
 
Bestyrelsen har afholdt 9 bestyrelsesmøder dette år, hvor opgaverne primært 
har været styret af årets målsætninger, der har været mangfoldige i sejlklubbens 
6 udvalg: 

 Dataudvalget 

 PR-udvalget 

 Sejladsudvalget 

 Arrangementsudvalget  

 Driftsudvalget  

 Ungdomsudvalget 

Med udgangspunkt i Sejlklubbens 2020 plan er der opstillet en række realistiske 
og målbare mål for bestyrelsesåret 2018 umiddelbart efter sidste 
generalforsamling. Målene har været omfattende og der er sket rigtig meget, så 
jeg vil anbefale alle at se nærmere i de fyldestgørende referater der ligger på 
hjemmesiden. 
 
Udvalgene består udover koordinatorerne af mange ihærdige frivillige som 
udfører en stor indsats. Vi kan stadig godt bruge flere frivillige til de forskellige 
udvalg, så har man lyst til at give en hånd med inden for et bestemt område, så 
er det blot at give besked til en i bestyrelsen.  
 
For kort at opsummere for nye medlemmer blev der i 2015 udarbejdet en 
langsigtet plan, kaldet 2020 planen, som beskriver vores værdier og en 
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udviklingsplan for Nibe Sejlklub frem til 2020. Herved har vi som klub noget at 
arbejde mod, hvorfor det er relativt nemt at opsætte enkelte delmål for 
bestyrelsesåret. Planen er ikke stationær, men kan ændres som nye tanker og 
idéer opstår. 2020 planen blev offentliggjort i klubbladet sejlrenden nr.1 2016 
og kan findes på hjemmesiden. 
 
Målsætningen for 2019 vil blive udarbejdet snarest igen med udgangspunkt i 
2020 planen. Allerede fastlagte sejlklubsaktiviteter kan findes på sejlklubbens 
hjemmeside under ”Det sker”, hvor der også findes enkelte beskrivelser af 
arrangementerne.  
 
En meget kort opsummering af hvad der i udvalgene er arbejdet med, vil i 
beretningen fremgå af beskrivelsen anført under de enkelte udvalg. 
 
DATAUDVALGET 
I dataudvalget, som også tæller det regnskabsmæssige, er der bla. arbejdet på 
det nye regnskabssystem i samarbejde med havneforeningen (HF), dels af 
synergimæssige årsager, men også for administrative lettelser.  
 
Endvidere arbejdes der også med forbedring af medlemsdatabasen i samarbejde 
med HF, således at det bliver nemmere at udsende meddelelser og information 
til medlemmerne. Såfremt der opstår ændringer af Jeres kontaktoplysninger, 
mail og adresse, bedes I meddele dette til dataudvalget der koordineres af 
kassereren.  
 
Samarbejdet med HF er intensiveret yderligere, da begge foreninger bestræber 
sig på at skabe de bedste rammer for havnens brugere (vores medlemmer). Nibe 
Sejlklub varetager i dag en lang række opgaver, som oprindeligt var tiltænkt 
udført i HF. Som en anerkendelse heraf samt det at højne samhørighed, 
fællesskab og mangfoldighed, blev det på HF’s generalforsamlinger 2018 med 
stort flertal vedtaget, at HF-medlemmer fremadrettet også bliver medlem af 
Nibe Sejlklub. Dette betyder nu at alle Lystbådehavnens brugere har tilknytning 
til Nibe Sejlklub, hvilket vi forventer os meget af. Der opstår således meget bedre 
og flere muligheder for at få en bæredygtig og mangfoldig sejlklub i årene 
fremover... et glædeligt budskab på året, hvor NS fylder 30 år. 
 
Desuden vil der fra og med 2019 blive udsendt en samlet opkrævning for HF og 
NS-medlemmer, hvilket letter det administrative arbejde for kassererne. 



 
 

Side 8 af 30 
 

Sidste år blev også annonceret en ny medlemskategori, en såkaldt "gastebørs" 
for gaster, som sejler med i NS både, og som ikke er medlem af NS. Mange gaster 
deltager i klubsejladser uden tilknytning til Nibe Sejlklub. Vi er i samarbejde 
med Nibe Sejlklubs Venner (NSV) blevet enige om, at netop denne medlems-
kategori hører naturligt til der. Vi håber at skipperne vil opfordre deres gaster til 
at tilmelde sig Nibe Sejlklubs Venner. Samtidig opfordrer Nibe Sejlklub til at alle 
bådens ejere melder sig ind i Nibe Sejlklub med særlig opmærksomhed omkring 
nedsat samleverkontingent.  
 
PR-UDVALGET 
PR – udvalget koordineres af sekretæren og opgaverne er mangfoldige: 

 Udarbejdelse af referater 

 Opdatering af hjemmesiden 

 Opsætning af klubbladet ”Sejlrenden” 

 Kontakt til sponsorer 

 Søgning af sponsorater 

 Udarbejdelse af reklamemateriel 

 Kontakt til nyhedsmedier 

 Opnåelse af rabataftaler 

 Udsendelse af nyheder på div. medieplatforme 

 Kommunikationsstyring 

 Ansvar for sejlklubbens kalender 

 Opdatering af FB-grupper 

Talrige opgaver er udført i PR, hvoraf mange har omhandlet det kommende 
byggeprojekt, som nogle måske har bemærket på hjemmesiden, på 
Facebooksiden og i Nibe Avis.  
 
Vores fundraisingudvalg vedr. klubhusbyggeriet er da også forankret i PR-
udvalget og jeg kan her nævne, at der gennem 2018, er høstet en række større 
sponsorater fra bla. Nordea Fonden, Fonden fra Sparekassen Himmerland og 
Prioriteringskataloget, som tidligere annonceret i bl.a. Nibe Avis. Endvidere kan 
jeg netop i dag afsløre, at IPA-fonden har meddelt, at de vil donere alle 
udvendige døre og vinduer til en værdi af ca. 250.000 kr. Endvidere er der en 
række ansøgninger ude, som vi forventer svar på snarest. Alt i alt… det går den 
rigtige vej. 
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SEJLADSUDVALGET 
Sejladsudvalget har som navnet antyder at gøre med alle klubsejladser og 
sejlerskolen i seniorafdelingen. Klubsejladserne sejler for fulde sejl og der bliver 
flere og flere sejlere som deltager for hvert år. Et ugentligt arrangement med 
stor succes, hvor mange nye og kommende sejlere deltager. Sejren efter 
sæsonens 7 bedste sejladser blev tildelt Hanne og Morten med besætning i 
Aquila. Her bør jeg måske nævne, at lystalstabellen er sammensat af Morten. Vi 
glæder os til den kommende sæson. 
 

 
 
Endnu en succes var årets familietur hvor op mod 20 både fra NS deltog. Efter 
sigende en rekorddeltagelse for dette arrangement. Turen gik denne gang til 
Løgstør på en varm og solrig weekend i juni. Reserver d.9. juni hvor succesen 
gentages. 
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Som noget helt nyt blev NIBE CUP søsat... et heldagsarrangement med fuld 
forplejning, arrangeret af sejladsudvalget og arrangementsudvalget... en stor 
succes med kapsejladser formiddag og eftermiddag, hvor der også blev meldt 
fuldt hus til aftenens spisning med godt 60 tilmeldte. Et supergodt arrangement 
som fortsatte til ud på natten... vi gentager også denne succes i 2019, d.22. juni.  
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Mere nyt! Dette år lanceres et koncept om at låne en ”IB”, en af vores skolebåde, 
på favorable vilkår, såfremt man har duelighedsbevis og er medlem af Nibe 
Sejlklub. En mulighed for sejlere uden egen båd og evt. nyuddannede fra 
sejlerskolen, som ønsker mere praktisk erfaring inden en investering i egen 
båd… eller blot for at vedligeholde sine sejlerfærdigheder. 
 
Sejlerskolen er stadig den største leverandør af nye sejlere til Nibe 
Lystbådehavn, hvor vi sidste år fik udstedt duelighedsbevis til 12 kursister og 
denne vinter deltager 14 kursister på den teoretiske del. Tillykke med 
duelighedsbeviset og velkommen til de nye studerende. Vi håber at se alle i Nibe 
Sejlklub fremadrettet... gerne som sejlende medlemmer i egen båd eller som 
gaster på vores mandagssejladser. Stor ros til de mange nye som også deltager 
aktivt i Sejlklubbens udvalg… uden frivillige går det ikke. 
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Herreturen Mors rundt fik al den vind som ikke var der året før. Løgstør 
bredning skar tænder med over 20 m/s i pustene, så flere både sparede 
besætning og grej og overnattede i Løgstør til lørdag, hvor de sejlede direkte til 
Nykøbing. Det resterende felt tog lørdag turen sydover i en stiv kuling for fulde 
sejl. Det kostede lidt grej og enkelte grundstødninger undervejs, men overordnet 
en rigtig fin tur. 
 
 

 

 

ARRANGEMENTSUDVALGET 

Arrangementsudvalget styrer med sikker hånd sejlklubbens medlemmer 
igennem årets arrangementer i samarbejde med klubbens øvrige udvalg.  
Årets afriggerfest blev en så stor succes, at der måtte trækkes på assistance fra 
vores nære venner, Nibe Bryghus, da tilslutningen oversteg hvad der fysisk var 
muligt at rumme i vore egne lokaler. En god aften med spisning, orkester og 
dans. En tilslutning som ikke er set større i sejlklubbens nu 30-årige historie. Vi 
håber på en gentagelse dette år.   
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Arrangementet ”Medhjælper 
brunch” for de frivillige i 
havnens foreninger blev 
afholdt i januar med små 50 
deltagere, et super godt 
arrangement. 
Standerhejsning og 
tilriggerfest blev afholdt 
samme dag som havnens 
arbejdsdag. 
Standerhejsningen blev 
rykket godt et par timer, hvor 
der efterfølgende kunne 
fortsættes i en tilriggerfest. 
Disse nye tiltag blev rigtig 
godt modtaget og ca. 40 
sejlere deltog i fælles 
grillaften og hygge i 
sejlklubben. Dette år gentages 
succesen lørdag d.27. april.  
Arrangementsudvalgets gode 
tiltag toppes op af support fra 
Nibe Sejlklubs Venner, som 
både bidrager økonomisk, 
som med frivillige til hjælp 
med afholdelsen. Slutteligt, 
men ikke mindst har 
fredagsbaren gennem Nibe 
Sejlklubs Venner været 
trofaste vinteren igennem... 
også noget sejlklubben nyder 
godt af i form af støtte. 
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DRIFTSUDVALGET 
Driftsudvalget sikre at alle aktiver i Nibe Sejlklub bliver vedligeholdt således at 
alt materiel er i orden. Flere både har fået en større opgradering, herunder 
skolebådene. 
 
Mange frivillige med bidrager med stort og småt. Således også på vores fælles 
arbejdsdag som afholdes sammen med HF, hvor ca. 60 engagerede frivillige 
medlemmer var mødt op for at give et nap med. Vi håber at mange har lyst til at 
afse nogle timer d. 27. april i år.   
 
Også dette år er der dog især ét projekt, som har krævet ekstra mange 
ressourcer, ”Projekt nyt klubhus”. Byggeudvalget, som hører til under 
driftsudvalget, vil under denne beretning fremlægge deres foreløbige arbejde for 
generalforsamlingen.  
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UNGDOMSUDVALGET 
Året har generelt været en fantastisk sæson for ungdomsafdelingen, hvor ikke 
mindst vejret har vist sig fra den gavmilde side. Der har været et væld af 
aktiviteter, stort som småt. Især kan fremhæves et intensiveret samarbejde med 
Gjøl Sejlklub, som er vores tætteste nabohavn, der arbejder med de samme 
udfordringer som vi gør. 
 
Mange frivillige er engageret i ungdomsudvalget. Målsætningen har været 
koncentreret om at udvikle ungdomsafdelingen ved fastholdelse og rekruttering 
af nye unge sejlere. Mange nye kommer til og nogle forlader os igen… det synes 
at være et vilkår. Udviklingen kræver stor tålmodighed af alle som arbejder med 
at nå de ambitiøse mål… at nå en såkaldt ”kritisk masse”, at sikre tilstrækkeligt 
med børn, unge og tilknyttede frivillige, således at vi er mindre afhængige af, at 

bærende frivillige kræfter 
brænder ud og de unge finder 
nye interesser. Vores 
målsætning er stadig at opnå 
40 medlemmer i denne 
kategori fra 5 – 18 år, herunder 
”Krabbeklubben”. De vigtigste 
støtter i dette arbejde er Jer, 
vores medlemmer… dels til at 
hjælpe med rekruttering og 
dels som hjælp til driften af 
ungdomsafdelingen. Inden 
længe får vi nye og langt bedre 
rammer og hermed muligheder 
for at skabe endnu flere 
spændende tiltag, men det 
kræver unge og frivillige. Tænk, 
hvis vi engang i fremtiden, 
kunne sejle J70’er, som andre 
større Limfjordsklubber… uden 
drømme når vi intet. 
 
Afslutningsvis vil vi i 
bestyrelsen gerne sende en stor 

tak til alle de mange frivillige for den uvurderlige indsats gennem denne sæson. 
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Også mange tak til alle vore sponsorer, Nibe Sejlklubs Venner og alle øvrige som 
har været med til at gøre en forskel for Nibe Sejlklub. Vi ser frem til et nyt og 
spændende år i Nibe Sejlklub. 
 
På bestyrelsens vegne 
Ruddi Kruse Mortensen 
D. 5. marts 2019 
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