
Bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub 
Tirsdag d. 07. maj 2019 kl. 18.30  
Mødet er afholdt i klubhuset, Nibe Sejlklub 
 
Deltagere: Ruddi, Jens, Peter, Mette, Lennart, Pia, Morten &Jens Chr. 
 
Afbud: Claus 
 
 

1. Kort opfølgning siden sidste møde  
Referat fra møde 4/2019 den blev godkendt. 
Arbejdsdag, standerhejsning & tilrigger fest afholdt. Der var 78 fremmødte til 
arbejdsdagen.  
 
 
2. Målsætning 2018 samt 2020 plan.  
Justeres løbende.. 
 
 
3. Økonomi, dataudvalg  
 
Vi er ved at skifte over til Jutlander Bank.  
Jens undersøger omkring Betalingsservice om det kan  lade sig gøre at få 
opkrævninger ud via den og om der evt. er ekstra arbejde forbundet dermed.  
IB’er skal evt. have separat regnskab så der er overblik over udgifter og 
indtægter 

 
Budget 2019.  

 
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). Jens oplyste at der ikke er forsikring 
på IB2. Dette følges der op på. Så den også er forsikret.  Jens oplyste 
endvidere at vi ikke er overforsikret på nogen af vores forsikringer.  
 
E-mail politik Nibe Sejlklub: 
Gentagelse fra sidste møde: 



Vi har alle fået en e-mail konto: Det er vedtaget at alle i bestyrelsen har en 
frist frem til 01/06 med at få taget den nye mail adresse i brug.  
 
Målsætninger: 
 
- 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 
Bank) sætter vi gang i publiceringen. Jan udarbejder oplæg til 
gennemgang inden publicering. (tegninger, koncept, sponsorer) 
Mangler.  

 Opdatere medlemmer af bestyrelsen 
 Opdatere sejlerskolen 2018/19 

 
Sponsorer: 
Der følges op på kontakt til Klarup Bådcenter og Jammerbugt Marineservice.  
Klarup bådcenter har tilkendegivet at de vil støtte os 
Lars Bloch briller Nibe har sponsoreret os med 3.000   
 
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. Udestår 
 
Søgning via diverse fonde til især Ungdom og Sejlerskolen må meget gerne 
igangsættes . Udestår 
 
 
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 

 
PR-udvalget er rimeligt godt med på ovenstående punkter.   

 
5. Sejladsudvalg 

 
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. Praktisk. 
 
Praktisk sejlads – infomail ud til medlemmerne. Jens udsender via mail – og 
Jan på hjemmesiden. Der mangler instruktører til praktisk sejlads.  
 
 
Lånebåd: 
Vi er blevet opmærksomme på, at der skal kaskoforsikring på IB1 og IB2, 
hvis de skal lejes ud. Dette er en speciel forsikring. Jens får priser fra 
forsikringen. Man skal være medlem af NS for at kunne leje. Derudover vil der 
være et tillæg for at kunne låne dem. Det vedtages på næste bestyrelsesmøde 
hvor meget det tillæg skal være på.  
 
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 



 
 
6. Arrangementsudvalg  
 
Medhjælperarrangement 
 
 
Arbejdsdag - standerhejsning 

 
 
Mål 2018 
- Gentage succeser fra 2017  
- Nibe Cup, der mangler hjælpere på land. Så bla. kabysmandskab er meget 

velkomne til at melde sig.  
 
 
 
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. Der har været et merforbrug 
til vedligehold, men man holder skruen i vandet i 2019.  
Det er aftalt at Aalborg havn låner  vores RIP båd til Tall Ship, de får dem 
torsdag aften når vi er færdige med ungdoms sejlads.  
 

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.  
Der er sæson start torsdag den 2. Maj. 
Alle joller er gennemgået og der er sejl der trænger til reparation. Grønhøj 
giver tilbud på dette. Der er kommet et nyt medlem til denne sæson.  
Der blev givet et tilskud på 5.000 fra Stejlepladsen.  
Der er tilmeldt til Ren Natur, der afventes svar på tilmeldingen. Kunne evt. 
kombineres med arbejdsdagen den 27 april.  
Der afventes svar fra Gjøl på det fælles arrangement med Rønbjerg og Gjø.  
 
 
9. Nibe Surf Team, udvalg  
Intet nyt 
 
 
10. Samarbejde med eksterne foreninger  
 
Havnefogeden oplyser at mastekranen ikke må bruges til personløft. Der 
er opsat skilt.   

 



11. Klubhuset / Byggeri 
 
Status 
. 
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.  
 
Livrederne vil gerne have adgang til klubhuset i den nye sæson. Dette blev 
godkendt.  
 

Jens Christian Bøgsted. 
Således opfattet således refereret  
Nibe Sejlklub 
 
 


