
Bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub 
Tirsdag d. 3. december 2019 kl. 18.30  
Mødet er afholdt i klubhuset, Nibe Sejlklub 
 
Deltagere: Jens, Mette, Claus, Peter, Pia, Morten og Ruddi 
Afbud: - 
Referent: Claus 
 
Actions: Se actions med kursiv 
 
Næste møde: 14. Januar 2020 kl. 18:30  
 

1. Kort opfølgning siden sidste møde  
- Der blev afholdt en dejlig afrigger fest, med fuldt hus. Vi fyldte stort set hele 
Bryghuset op, med små 80 festlige deltagere. 
- Der er indkommet en kandidat til formandsposten.  
- Der er behov for huskelister til de enkelte udvalg, så nye medlemmer i 
bestyrelsen ikke starter fra ”0” 
 
 
2. Målsætning 2019 samt 2020 plan.  
Justeres løbende, behandles under de enkelte punkter. 
 
 
3. Økonomi, dataudvalg  
Der udestår kontingentrestancer på ca. 6000 kr. Det omfatter medlemmer 
fra ungdomsafdelingen, ægtefæller og seniorer. 
 
Overførsel af kontingent fra havneforeningen er ikke afsluttet. Der udestår 
ca. halvdelen, som ønskes afregnet inden årsskiftet. Jens kontakter kasseren i 
havneforeningen. 
 
Afregning for Sejlklubbens indsats i ’Made in Denmark’ skulle nu endelig 
være på vej. Jens følger op. 

 
Forsikringer: 
Lars Bakkegaard fra HF samler et overblik over forsikringer i 
Havneforenigen og Sejlklubben, med det formål at sikre vi er korrekt 
forsikret. Det gælder især hvor der er overlap, supplerende forsikringer fx 
sejlklubbens lokaler. Jens har sendt oversigt fra Sejlklubben. 



 
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 
Sejlklubbens hjemmeside skal opdateres med gældende priser og 
prisstruktur i sejlklubben. Der findes i dag ikke pris information.  
Morten kontakter Jan. 

 
Sponsorer: 
Claus tager fat i Lennart og Jens Christian for afklaring omkring grillens 
fremtid. Det er uklart hvad der er aftalt omkring sandblæsning og maling af  
grillen. Der er lagt et kæmpe arbejde i at få den bygget af Per smed. 
Claus følger op. 
 
Sejlrenden(”klubbladet”):  
Bladet er fremsendt i en kladde. Claus ønsker feedback. 
Der mangler flg. Informationer i Sejlrenden 
- Datoer for begivenheder i 2020 (Ruddi sender) 

o Se datoer nedenfor 
- Sponsorer mangler, lav en side 
Alle sender opdateringer til Claus på mail. 
Herefter gennemlæsning igen og udsendelse ved Jens. 
 
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 

 
Vinterkurser: 
- Peter og Bo Bjerrum deltager i kurset baneleder 1 under DS til jan. 2020. 
- Info aftener om ’Ren Båd’ og ’Matchrace’ arrangeres i løbet af 

vinterperioden. 
 
Sejladsudvikling J70: 
Der kommer forventelig 3 stk. J70 til låns til Nibe Sejlklub 29 juni til 1. Juli.  
Endelig afklaring inden jul. 
Der skal arrangeres tiltag omkring de 3 både, med tilbud til især de unge 
sejlere i klubben og evt. nye emner.  
Bådene er teknisk krævende at sejle og det er derfor nødvendig med erfarne 
sejlere til at støtte op om tiltaget. 
 
Bo Bjerrum er udvalgskoordinator for “Voksen Sejlads”, som navnet på 
udvalget blev ønsket og Per Nissen er udvalgskoordinator for ”J70”.  
 
Mål 2019: 

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

 
 
6. Arrangementsudvalg  
 
Medhjælper arrangement 18 Januar 2020: 
Pia ønsker et overblik over hvem der har deltaget frivilligt i løbet af året. 
- Hver udvalgsformand sender en liste til Pia med  

o Fulde navn 
o Mail 
o Tlf. 

- Deadline er 10 december. 
 
Arrangementsdatoer skal i kalenderen 
- Stander hejsning, Arbejdsdag tilriggerhygge: 25 April 
- Made in Denmark er 21-24 Maj. Her forventes det at vi deltager med 

nogle frivillige sejlere.  



- Familietur: 6 juni 
- Havnens dag Nibe (landsdækkende 130620): 30 Maj (vores deltagelse er 

ikke afklaret) 
- Mors Cup sejles også 13 Juni. 
- J70 arrangement : 29 juni til 1. Juli 
- Nibe CUP: 29 August. 
- Mors rundt: 25-27 September. 
- Standerstrygning og afriggerfest: 31 okt. 

 
Mål 2019: 
- Gentage succeser fra 2018  

 
 
7. Driftsudvalg  
Der skal laves en ordning omkring påfyldning af benzin på BRIGGERNE. 
Morten tager kontakt til Lennart. 
 
Julemanden kommer sejlende i BRIG. 
Næste år anvender vi ’Vognmandensrutens’ flåde. Skriv til dem når 
henvendelsen kommer. 
 
”Made in Denmark” Vi ønsker at deltage i/ stå for sejlarrangementet i 2020. 
Morten kontakter arrangørerne og tager fat i Claus. 
 
Opgave til arbejdsdagen 2020: Der skal ryddes op i koldhallen. 
 
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 
Henvendelse fra Peder Bach (Rotery). De ønsker hjælp til et arrangement d. 
21-26 Juni, hvor 24 unge skal sejles rundt i fjorden. De søger en sejlbåd med 
plads til 3-4 unge med ejerne omboard. 
Vi undersøger ved at sende en mail ud sammen med indkaldelse til 
Nytårssorie.  



Jens udsender mail. 
 
Oplæg til regler for lån af joller rundsendes af Mette 
 
Mål 2019: 
- 
 
9. Nibe Surf Team  
Intet nyt. 
 
 
10. Samarbejde med eksterne foreninger  
Bestyrelsesmøde afholdt i havneforeningen 2 dec. 2019. (Læs evt. separat 
referat.) 

 
 

11. Klubhuset / Byggeri 
Byggeudvalget har ikke nyt.  
Arbejdet med fondsansøgninger pågår stadig og fundraisingudvalget håber 
at det bliver muligt at skaffe de resterende midler i 2020. 
 
 
12. Diverse  
 - Kursus ønsker skal rettes relevante udvalgsformand. Ønsker behandles på 
kommende   
- Tanker og ideer til 2025 planen er velkomne. Det vil være et godt afsæt til 
en ny vision for Sejlklubben under en ny formand og bestyrelse. 
Send gerne til formanden 


