
Bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub 
Tirsdag d. 26. februar 2019 kl. 18.30  
Mødet er afholdt i klubhuset, Nibe Sejlklub 
 
Deltagere: Ruddi, Jens, Peter, Mette, Pia, Jens Jørn, Claus, Lennart og Jan  
 
Afbud: Ingen 
 
 

1. Kort opfølgning siden sidste møde  
Referat fra møde 1/2019 den 15. januar 2019 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. Jens har imidlertid haft møde 
med revisorerne, som oplyser, at den under driftsregnskabet for 2017 
afholdte omkostning til fundraiser – ikke som vi har forudsat – kan afholdes 
via byggekontoen. Det betyder, at vi får et underskud i resultat efter 
klubhusdrift (og før afskrivninger) på i størrelsesorden 35.000,- mod en 
forventning på ca. 10.000,- kr. Vi undersøger endnu engang om udgiften til 
fundraiser kan afholdes via vores byggekonto, da den efter bestyrelsens 
opfattelse hører hjemme her. Jens og Ruddi afklarer med revisorer endnu 
engang, evt. om det kan figurere som et tilgodehavende. 
 
 
Budget 2019.  
Jens havde inden mødet udarbejdet udkast til budget. Vi gennemgik og 
tilrettede de enkelte poster.  Vi fremviser på GF et budget for 2019, der viser 
et overskud på ca. 29.000.  



Lennart hjælper Jens med at få et samlet overblik over vores forsikringer, 
herunder tjek om vi evt. skulle være dobbeltforsikret i forhold til, hvor vi er 
forsikret for gennem Sejlunionen. 
 
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. 
 
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).  
 
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. 
 
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 
 

 Liste over dato for bestyrelsesmøder findes under referater fra 
møderne. De findes nu også i kalenderen under ”det sker”.  

 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 
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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 OK 
 

 
Velkomstpakke: 
Indhold og materiale til velkomstpakken til nye medlemmer er på plads. Vi 
mangler at indkøbe mulepose til indhold. Der vælges lyse net med rødt logo. 
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. 
 
Peter indkalder til opstartsmøde for sæson 2019. 
 
Duelighedsbevis. 
Der er 14 personer til teori, som er startet den 24. oktober.  
Undervisning pågår ved Lars Bro. 
Praktisk sejlads – infomail ud til medlemmerne. Jens udsender via mail – og 
Jan på hjemmesiden.  
Forslag fra Mette – Vi sætter et skriv i Nibe Avis, Nu er teori bestået. Praktisk 
sejlads starter op. 
 
Lånebåd: 
Vi er blevet opmærksomme på, at der skal kaskoforsikring på IB1 og IB2, 
hvis de skal lejes ud.  
 
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. 
 
 
 
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 13 
deltagere.  
 
 
6. Arrangementsudvalg  
 
Medhjælperarrangement 
 
Medhjælperarrangement er afholdt den 19. januar. 
Der e afholdt et Brunch arrangement som sidste år. Der var 42 tilmeldte – 
samt 2 søde hjælpere fra Ungdom . 
 
 
Arbejdsdag - standerhejsning 
Møde torsdag i arrangementsudvalget om arbejdsdag /standerhejsning. 
Lennart har styr på opgaver (mangler et OK fra HF bestyrelse) – mens 
arrangementsudvalget organiserer en øvrige del af dagen. Pia koordinerer 
med Lennart. 
 
Mail udsendes til NS medlemmer, HF og Husejerforeningen. (Lars A og Jens 
udsender). Frist for tilmelding blev aftalt til fredag den 19. april til Lennart. 
Michael Hahn vil gerne hjælpe med indbydelse til arbejdsdagen. 
 
Standerhejsning, samme koncept som sidste år. Der arrangeres også 
tilriggerarrangement. 
 
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. 
 
Pelle Thomassen har været på et super kursus, hvilket har givet inspiration 
til nye lege og tiltag (som allerede er taget i brug ). Lars Poulsen skal også 
på instruktørkursus i løbet for vinter / forår. 
 
Trailer til en af BRIG’ene blevet skæv. Den er dyr at rette op. Den kan bruges. 
Gør ikke yderligere p.t. 
 
Liste er udarbejdet over vedligeholdstiltag på FEVA og TERA jollerne. 
Vedligehold sættes i gang indenfor budgetmæssige rammer. 
 
Plan for udesæson er ved at blive lagt. 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.  
 
Børneattester:  
Der skal alene fremsendes, når der kommer nye instruktører – vi ér 
opdaterede. Mette har sendt en liste over instruktører til Jens, som 
kontroltjek. 
 
Mette efterlyser hjælp til at skaffe nye medlemmer på ungdomsafdelingen, 
da det er en stor arbejdsopgave både at organisere og afholde diverse 
træninger for Ungdom.  Krabbeklubben har tidligere vist sig at være en god 
fødekæde til at starte på sejlads. Jf. tidligere referat er krabbeklubaftenen 
desværre været lagt samme aften som øvrige tilbud (håndbold/fodbold). Det 
ændres i 2019.  
 
 
9. Nibe Surf Team, udvalg  
Intet nyt 



 
 
10. Samarbejde med eksterne foreninger  
 
Oprensningen af havnebassinet er afsluttet.  
 
Datoer på søsætning er fastlagt og meldt ud. 
 
Ellers ikke yderligere. 
 

 
11. Klubhuset / Byggeri 
 
Status 
Peter orienterede: 
 
Udbudsmateriale sendes ud om 14 dage 
 
Paragraf 8 tilladelse er modtaget (jordflyt) 
Byggetilladelse, ikke endnu, men forventes modtages inden længe. 
 
Der holdes gang i møder i byggeudvalget hver 2-3uge. 
 
Rådgiveransvar. Der er hyret statisk rådgivning på konstruktioner, hvor der 
er rådgiveransvar. Bestyrelsen er enige om at ingen af medlemmerne af 
byggeudvalget kan drages til ansvar personligt, men at det påhviler 
bestyrelsen. 
 
 
 
 
12. Diverse  
Der er afholdt fællesmøde med Nibe Sejlklubs Venner (NSV), hvor Ruddi, 
Jens, Peter og Pia deltog fra NS.  
 
Det handlede om samarbejdet. NSV ønsker tættere tilknytning til 
Sejlklubben. 
 
Man blev enige om at NSV primært skal gå efter de passive medlemmer, 
mens NS repræsenterer de aktive sejlere. NS og NSV skal ikke ”jagte” de 



samme medlemmer. Gaster fra mandagssejladser opfordres til at melde sig 
ind i NSV. 
 
Muligheder for NSV at stå for udlejningen af klubhuset blev drøftet også. 
Muligheder undersøges – også i forhold til støtte til klubhusdrift, så vi ikke 
kommer i klemme.  NS: varetager hvad der har med sejlads at gøre. Andre 
ting: NSV, støttearrangementer osv. 
I forbindelse med mødet var der enighed om at søge et tættere samarbejde 
 
 
Havnens dag. 
25/5 har været proklameret som dato i lang tid. Er flyttet til den 1. juni. Det 
er lørdag i Kristi Himmelfarts ferien. Desværre vil det betyde, at ikke ret 
mange af Sejlklubbens medlemmer Den 25/5 er den officielle 
landsdækkende havnens dag. 
Vi melder retur at vi grundet flytning ikke kan deltage, da vi har lavet andre 
arrangementer og indplaceret dem efter den tidligere udmeldte dag den 25. 
maj.  
 
 
 
 
 
Jan Laursen, referent 
Nibe Sejlklub 
 
Næste møde er generalforsamling. 


