
Nibe Lystbådehavn S/I Bryggen 52, 9240 Nibe 
    Tlf. 9835 3025 
 
 
Forhandlingsprotokol af konstituerende bestyrelsesmøde  
 
TID 03. juni 2014 - kl. 18.30 
STED Havnekontoret 
 
Fra bestyrelsen var mødt:  
Ole Juhlert   (havneforen.) OJ 
Morten Thorsager  (havneforen.) MT 
Søren Bjerre   (havneforen.) SB  
Finn Rasmussen  (husejerforen.) FR 
Poul Jacobsen  (husejerforen.) PJA 
Per Jensen   (husejerforen.) PJ 
 
Afbud: 
Hans Thorup, Aalb. Kommune pga møde aktivitet på Sjælland 
Henning Nygaard, Aalb. Kommune – idet han ikke mener, at han længere er udpeget!  
    
MT bød velkommen til alle, hvorefter dagsordenen behandledes.  
 

1. Konstituering for kommende 1 års periode 
Følgende blev valgt: 

• Morten Thorsager: Formand. 
• Finn Rasmussen: Næstformand. 
• Poul Jacobsen: Kasserer. 
• Søren Bjerre: Sekretær. 

 
2. Gennemgang af vedtaget budget og status på budgetterede projekter. 

Da budget ikke er udsendt til nye bestyrelsesmedlemmer vil PJA udsende dette, således det 
kan gennemgås på næste møde. 
P-pladsen foran husene er næsten færdig renoveret. Stier mellem husene vil ligeledes blive 
rettet af. Budgettet holder. 
Stormskade på mole har ikke udviklet sig. Havnefoged følger sten sætningen og reparation 
venter indtil, det er klart om skaden er sat i bero eller fortsat udvikler sig. 
Der er ikke yderligere  projekter iværksat endnu. 

 
3. Status på NLH S/I støtte til Nibe Sejlklub for brug af NS klubhus. 

NLH S/I støtter NS med rengøringsartikler, toiletpapir mv. En instruktør har fået ”friplads” 
i havnen ifm undervisning af sejlere.  
Derudover støtter Havneforeningen NS med friplads til skolebåden ”IB” samt kontigent 
fritagelse. 
Tidligere formand for NLH S/I Erik Møller er på langtur og har mappen med aftaler. MT 
skal tage kontakt til Erik når han kommer hjem for at få alle aftaler med NS klarlagt. 



 
4. Opfølgning på tidligere beslutninger 

Hans Thorup har meddelt at lejepladsen er klar til at blive bygget. Aalb. Kommune vil dog 
have et tilsagn fra NLH S/I på støtte til etablering (10.000 kr), personforsikring ifm lejeplads 
samt vedligeholdelse af pladsen. 
NLH S/I har tidligere givet tilsagn om støtte på op til 10.000 kr. Dette vil blive gentaget. SB 
har haft kontakt til forsikringsselskabet og personforsikringen er på plads uden ekstra 
omkostninger. SB vil kontakte Hans Thorup mhp omkostninger til vedligeholdelse. NLH S/I 
kan ikke acceptere vedligeholdelsen såfremt beløbet er ukendt. 
 

5. Orientering/oplæg fra Havneforeningen. 
a: Havnefogeden har bedt om at blive afløst nogle søndage i sommerperioden henset til 

familie og arbejdsstress. 
Det blev besluttet at ønsket vil blive set positivt på, men at der skal laves en 
arbejdsseddel til afløseren inden NLH S/I vil godkende dette. Afløseren skal være 
frivillig og max 3-4 personer skal indgå i vikarordningen. 

b: Havneforeningen har et ønske om at få opsat flere el-standere på vinterpladsen. Der er 
på nuværende tidspunkt for få standere til det stadig voksende antal både i havnen. 
NLH S/I har ikke budgetteret med opsætning af flere el-standere og der kan ikke 
umiddelbart findes penge til ønsket i det nuværende budget. 
Havneforeningen tilbød at betale selv for at få projektet gennemført inden vinter. 
Tilbuddet blev accepteret. 
 

6. Orientering/oplæg fra Husejerforeningen. 
a: Status på P-Plads renovering. 

Se pkt 2. 
 

7. Planlægning af bestyrelsesmøder frem til årsskifte 2014-2015. 
Følgende møderække blev aftalt: 

• 7 august 2014. klokken 18:30 på havnekontoret 
• 9 oktober 2014. klokken 18:30 på havnekontoret. 
• 11 december 2014. klokken 18:30 på havnekontoret. 

 
Næste møde er den 7 august 2014 kl.: 18.30. 
 
 
Morten Thorsager 
Formand 


