
Bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub 
Tirsdag d. 10. september 2019 kl. 18.30  
Mødet er afholdt i klubhuset, Nibe Sejlklub 
 
Deltagere: Jens, Peter, Mette, Pia, Morten og Ruddi 
Afbud: Claus  
Referent: Ruddi 
 
 

1. Kort opfølgning siden sidste møde  
Referat fra møde 6/2019 den blev godkendt. Grundet fratrædelser i 
bestyrelsen af Lennart og Jens Christian, blev foretaget en ny konstituering. 
Morten overtager driftsudvalget, Claus overtager PR-udvalget og 
sekretærposten, Peter blev valgt til næstformand. 
 
 
2. Målsætning 2019 samt 2020 plan.  
Justeres løbende, behandles under de enkelte punkter. 
 
 
3. Økonomi, dataudvalg  
Vi har skiftet til Jutlander Bank, Nibe afd. Faktura er udsendt fra NS til 
medlemmer som ikke opkræves vis HF. Opkrævning fra pladshavere 
udsendes via HF snarest. Budgettet ser fint ud, afregning af medhjælp ved 
Made In Denmark udestår, der rykkes for afregning. Betalingsservice bliver 
indført i HF 2019 og i NS 2020.  

 
Forsikringer: 
Opfølgning til efteråret i samarbejde med Lars Bakkegaard fra HF 
 
Mål 2019: 

 Differentieret medlemskab (flere medlemskategorier) 
 Passive medlemmer går under medlemskab hos Nibe Sejlklubs Venner 
 Fælles arbejdsdrev for bestyrelsen opdelt på udvalg. 
 Betalingsservice i.fbm. bank skift  

 
 
 
 
 



4. Pr-udvalg.  
 

Hjemmeside opdatering 
Opdatere medlemmer af bestyrelsen, herunder ansvarlige udvalg 

 
Sponsorer: 
Danish Crane Building vil afhente og sandblæse den store grill ved klubhuset.  
Opfølgning foretages.  
 
Sejlrenden(”klubbladet”): Grundet forskellige omstændigheder, er det ikke 

lykkedes at få udsendt en forårsudgave. Det blev drøftet om, sejlrenden på sigt 
skal erstattes af nyhedsbreve udsendt på mail, hjemmesideinfo. og andre 
medieopslag, som er tilgængelige i disse tider. Det forventes dog, at sejlrenden 
udsendes senere på året.   

 
Mål 2019: 

 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 
 ”Sælge” jollesponsorater, reklamer på jolle mod årligt sponsorat 

 
 

5. Sejladsudvalg 
 

Mandagssejladser: 
Gennemsnitlig lidt færre til mandagssejladser end sidste år. Det søges at 
bevare bredden. Det handler om at få så mange på vandet som muligt. Der 
ses på nye måltal. Husk at få omtale i Nibe Avis. 
 
Sejlerskolen:  
Der afholdes eksamen i praktisk sejlads lørdag d.140919. 
Mette overtager rollen som tovholder på sejlerskolen. Der er pt. ca. 5 
tilmeldte. Der udsendes info. på mail, FB osv. Hjemmesiden opdateres 
snarest med nye datoer, Lars Bro kontaktes. 
 
Sejladsudvikling: 
Peter og Morten deltager i kurset baneleder 1 under DS til jan. 2020.  



 
Der arbejdes stadig med planer om at invitere en repræsentant fra 
Sejlunionen til drøftelse af muligheder for videreudvikling af vores sejladser. 
 
J70’er projekt i samarbejde med Aalborg sejlklub, sejlklubben Limfjorden og 
Hals bådelaug kører. Per Nissen er udpeget til projektleder fra Nibe Sejlklub. 
Per og Ruddi deltog i Aalborg Kommunes idrætsmøde, hvor koncepterne 
blev fremlagt af sejlsportsligaen. Der arbejdes videre i et parallelt forløb; 
 
- Sejlsportsligaen og Aalborg Kommune arbejder på at afholde J70 

ligastævne i Aalborg uge 25, 2020 med hjælp fra de lokale sejlklubber. 
- Der arbejdes på at etablere et J70’er sejlsportsmiljø mellem de 4 

ovennævnte sejlklubber med rådgivning fra sejlsportsligaen. 
 

For højne mulighederne for at NS kan deltage i ligasejlads, er det besluttet at 
oprette et nyt udvalg/afdeling i NS ”Jolle Senior”, som organisatorisk 
placeres under sejladsudvalget. NS har nu opnået en organisering og 
tilslutning der gør det muligt, at dyrke sejlsport i voksenjoller, som vi ser det 
i vores ældre naboklubber mod vest. Der er bla. vist stigende interesse for 
OK-jolletypen blandt flere af vores medlemmer. Der indkaldes til et 
opstartsmøde for afdelingen, primært sejladsudvalg, ungdomsudvalg, 
driftsudvalg, jolleejere og bestyrelsen.  
 
Lånebåd: 
Det er vedtaget et tillæg på 1000 kr. udover kontingentet. Der skiltes med 
ordning og information på hjemmesiden. 
 
Mål 2019: 

 Opstarte jollekapsejlads for seniorer 
 J70’er projekt 
 Udvikle mandagssejladserne, flere deltagere, måltal mv. 
 Større aktivitet omkring lånebåde 

 
 
6. Arrangementsudvalg  
 
Nibe Cup: 
Nibe Cup, som blev afholdt d. 31. august med 30-40 deltager, var en stor 
succes. Tak til NSV og ungdomsafdelingen, som hjalp med det praktiske. Der 
var enighed om at afholde tilsvarende arr. næste år. 



 
Afriggerfest: 
Der afholdes standerstrygning og afriggerfest sidste lørdag i oktober 
d.261019. Planlægningen foregår og indbydelsen udsendes snarest.   
 
Mål 2019: 
- Gentage succeser fra 2018  

 
 
7. Driftsudvalg  
 
Der har ikke i den indeværende periode været særlige aktiviteter. Indsatsen 
har været koncentreret om klubhusbyggeriet. 
Der er problemer med varmeanlægget, service tilkaldes. 
 
 
Mål 2019: 

 Byggeri i gang i 2020.  
 Tanker omkring hvorledes vi huser arrangementer og materiel i 

ombygningsfasen. God og vel belyst plan, som gør overgangen 
nemmere. 

 Sikre at klubbens materiel er i god og forsvarlig stand 
 
 
8. Ungdomsudvalg 
 
Der er pt. 43 deltagere fordelt på 20 sejlende & 23 i Krabbeklubben. 
Det er ved Dansk Sejlunion (DS) undersøgt hvorvidt medlemmer kan være 
ned til 3 års alderen og op til 21 år. DS opdeler i kategorier 0-6, 7-12, 13-18, 
19-24 for ungdomssejlads. Det overvejes om NS skal læne sig op ad disse 
kategorier. Det overvejes endvidere om vedtægterne skal kunne give 
mulighed for medlemskab ned til 0 år i stedet for nu 5 år. I så fald på GF2020. 
 
Ungdomsudvalget ønsker at jollerne kan anvendes på andre tidspunkter end 
på træningsaftner. Mette laver udkast til udlånsprocedurer. 
 
Peter har tilbudt at undervise de unge i kapsejlads, trimning mv.  
 
Flere forældre har tilbudt assistance som hjælpetrænere 
 



Stejlepladsens sponsorat på en optimistjolle blev uddelt fredag d.060919, 
hvor jollen blev døbt Stejlepladsen. Der udarbejdes et indlæg til Nibe Avis. 
 
Mål 2019: 
 
 
9. Nibe Surf Team  
Der arbejdes på nye medlemsvilkår i samarbejde med andre nærtliggende 
Sejlklubber. 
 
10. Samarbejde med eksterne foreninger  
Intet nyt 
 
11. Klubhuset / Byggeri 
Byggeriet er blevet beskåret til at matche det oprindelige budget. 

Dokumentation og fundraisingmateriale er under opdatering. Ellinor Wolff er 
indtrådt i fundraisingudvalget. Der foretages en 3. ansøgningsrunde i efteråret 
ved fonde. Der er stadig håb om at kunne opstarte byggeriet forår 2020. 

 
12. Diverse  
Der afholdes klubkonference i Dansk Sejlunion 15. – 16. november.  
 


