Bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub
Tirsdag d. 14 Januar 2020 kl. 18.30
Mødet er afholdt i klubhuset, Nibe Sejlklub
Deltagere: Jens, Mette, Ruddi, Peter, Pia, Morten og Claus
Afbud: Referent: Claus
Actions: Se actions med kursiv
Næste møde: 25 februar 2020 kl. 18:30
1. Kort opfølgning siden sidste møde
Referatet blev godkendt.
2. 2. Målsætning 2019 samt 2020 plan.
Justeres løbende, behandles under de enkelte punkter.
3. Økonomi, dataudvalg
Regnskab for 2019 blev fremlagt og gennemgået af kassereren.
Fremover bliver alle budgetposter, der kan henføres til de enkelte udvalg
mærket med udvalgets navn, med det formål at de enkelte udvalg får
overblik over de budget midler de er ansvarlige for.
De enkelte udvalg sender et bud på budget 2020 til Jens inden for 14 dage.
Forsikringer:
Jens har sendt en oversigt over forsikringer i Sejlklubben til Lars
Bakkegaard, med det formål at få gennemgået alle forsikringer og justeret
porteføljen.
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.
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.
Sejlrenden:
Bladet blev udsendt inden jul. Bestyrelsen søger feedback fra medlemmerne,
i forhold til om bladet har interesse i nuværende form.
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:
3 Feb. kommer ’Ren skib’ og giver demo af hvordan man vedligeholder
båden over og under vandlinjen.
Garmin kommer evt. også på besøg og giver en demo af deres produkter.
Sejladsudvikling J70:
Formanden deltager i møde med Aalborg kommune i forbindelse med Nibe
sejlklubs deltagelse i J70 Ligastævnet, som foregår i Aalborg for første gang.
Oplægget er, at hver deltagende sejlklub stiller med 1 mand og 1 kvinde på 2
’wildcards’. Stævnet foregår de 2 sidste weekender i juni.
Første weekend er der Liga stævne og sidste weekend er 2 div. Stævnet hvor
vi kan deltage.
Sejlplanen for 2020:
’Sejler ugen’, som blev præsenteret i ’Sejlrenden’, ligger op til en del mere
sejlads i 2020 end vi havde i 2019. Mandags sejladsen er flyttet til onsdag,

hvor der også burde være plads til den ene af IB’erne, som kan tilbyde de
unge sejl aspiranter mulighed for deltagelse i kapsejlads.
Se yderligere i ’Sejlrenden’.
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:
Der deltager 38 frivillige.
Nyt medlem i arrangementsudvalget er Lena Lauersen. Velkommen Lena!
Mål 2019:
- Gentage succeser fra 2018
7. Driftsudvalg
- Mulighed for fremtidig rengøringsløsning undersøges.
- Varmesystem i klubhuset taber vand. Det er har ikke været muligt at
lokalisere fejlen i første omgang.
- Den ene skolebåd trænger til nye hynder, hvis den skal lejes ud. Vi afventer
om de kan lejes ud inden vi investere.
- Vi vil fra Sejlklubben hjælpe med at arrangere arbejdsdagen. Morten
koordinere vores indsats.
- Morten sælger de 200L benzin til en køber og opretter en konto hos Shell
Nibe, hvor benzin fremover skal købes.
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
Sejlads med julemanden gik godt på trods af dårlig vejrforhold. Næste år
overtager ’Vognmandsruten’ arrangementet med julemanden.
Mål 2019:
9. Nibe Surf Team
Intet nyt.
10. Samarbejde med eksterne foreninger
Havneforeningen:
- Der er søgt og bevilliget et velkomstskilt til Nibehavn, samt en flagallé.
- Der arbejdes på muligheder for nyt træbeklædning på sejlklubbens
eksisterende lokaler i forbindelse med ombygningen.
- Der arbejdes med at lave en moleforlængelse, som erstatning for nettet.
- Agterpælene på havnepladserne er blevet gennemset og er i fin stand.
11. Projekt Nyt klubhus
Der arbejdes flittigt med fondsansøgninger og evt. banklån til finansiering af
det nye klubhus. Vi er stadig ikke i mål, men der er stadig muligheder.
12. Diverse
Punkter til dagsorden til generalforsamlingen blev diskuteret.
Flere af bestyrelsesmedlemmerne stiller ikke op til genvalg, så der skal
findes erstatninger.

