
Bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub 
Tirsdag d. 18. juni 2019 kl. 18.30  
Mødet er afholdt i klubhuset, Nibe Sejlklub 
 
Deltagere: Ruddi, Jens, Peter, Mette, Lennart, Pia, Morten, Claus & Jens Chr. 
 
Afbud:  
 

1. Kort opfølgning siden sidste møde  
Referat fra møde 5/2019 den blev godkendt. 
 
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.  
 
Budget 2019.  

 
Forsikringer: 
Opfølgning til efteråret 
 
E-mail politik Nibe Sejlklub: 
Er nu implementeret  
 
Målsætninger: 
Differentieret medlemskab (flere medlemskategorier) 
Passive medlemmer går under medlemskab hos Nibe Sejlklubs Venner 
Fælles arbejdsdrev for bestyrelsen. 
Betalingsservice i.fbm. bank skift  
 
4. Pr-udvalg.  

 
Hjemmeside opdatering 
Opdatere medlemmer af bestyrelsen 

 
Sponsorer: 
Danish Crane Building vil afhente og sandblæse den store grill ved klubhuset. 



 
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 

 
Mandagssejladser: 
Peter har planer om at invitere en repræsentant fra Sejlunionen til drøftelse 
af muligheder for videreudvikling af vores sejladser. 
Peter har deltaget i J70 udvalgsmøde i arrangeret af Aalborg Kommune på 
tværs af sejlklubberne omkring Limfjorden.  
Peter Nissen vil sponsorere en RS200 fra hans firma FUSION. 
 
Lånebåd: 
Det er vedtaget et tillæg på 1000 kr. udover kontingentet 
 
6. Arrangementsudvalg  
Nibe Cup er udsat til 31 august pga. manglende tilmeldinger.  
 
Medhjælperarrangement 
Afrigger festen afholdes på Bryghuset den 26/10. Aftale er på plads.  
 
Mål 2019 
- Gentage succeser fra 2018  
- 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. 
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 
Der er pt. 43 deltagere fordelt på 20 sejlende & 23 i Krabbeklubben. 
Undersøge muligheden for medlemmer ned til 3 års alderen samt 
muligheden for op til 21 år. Det skal bla. undersøges ved Dans Sejlunion.  
 
9. Nibe Surf Team  
 
10. Samarbejde med eksterne foreninger  
 
11. Klubhuset / Byggeri 
 
12. Diverse  
 
 
Jens Christian Bøgsted. 
God sommer & god vind. 
 

HUSK VESTEN OG JERES SUNDE FORNUFT 
 


