
Referat fra møde 5/10 2016 kl. 18.30 i Nibe Sejlklubs klubhus. 
 
Deltagere: Lars Andersen (LA), Ruddi Mortensen (RM), Hans Thorup (HT), 
Jørgen Dahl Sørensen (JS), Poul Jacobsen (PJ), Merete Jacobsen (MJ), 
Hasse Mortensen (HM). 
 
1: Bemærkninger til referat fra sidste møde, se vedlagte (LA)  
2. Færdiggøre konstituering – vi mangler en referant (LA)  
3: Økonomi / Holder vi budget? (PJ)  
4: Projekt ”toilettømmestation”, drøftelse af godkendelse (LA)  
5: Status på den nye hjemmeside (LA)  
6: Forbedret internet på havnen? (Hasse)  
7: Drøftelse af evt. gebyrer ved manglende havnepenge + evt. parkering ved 
servicekaj. Evt. skrive at havnepenge udgør xx kr., men xx kr, hvis der ikke 
betales inden kl. XX via automaten. (LA)  
8: Guf og Kugler, ønske om overdækket terrasse (LA)  
9: Guf og Kugler, har mange ideer til aktiviteter på havnen (LA)  
9: Evt. emner og orientering fra havneforeningen (RM)  
10: Evt. emner og orientering fra husejerforeningen (PJ)  
11: Evt. emner og orientering fra Aalborg kommune (HT)  
12: Hvem ejer/har ansvar for molerne aht. evt. modificering om hvem 
bekoster? 
13: Servicehal på vinterpladsen 
14: Havnekontor i nyt NS klubhus? Og kostsplit i denne henseende. 
15: Eventuelt. 
 
1: Bemærkninger til referat fra sidste møde, se vedlagte (LA): Blev godkendt 
som fremsendt. 
 
2. Færdiggøre konstituering – vi mangler en referant (LA): HM stiller op og 
vælges.  
 
3: Økonomi / Holder vi budget? (PJ): MJ fremlægger regnskab ud fra udsendt 
skitse. Mindre indtægter på gæster end forventet, kan skyldes flere besøg fra 
havne under Frihavnsordningen, her er der nemlig flere end beregnet i 
budgettet. Samlet set vækst i gæstesejlertallet! Flere autocampere end 
beregnet, fint og kan blive endnu bedre med lidt mere markedsføring. 
Regnskab synes at holde fint til budgettet. 
For 2017: Budget 2017 er skitseret som fremskrivning af regnskab 2016, 
gæstesejler antal justeres i 2017, priserne fastholdes som i 2016. Dog hæves 
autocamperprisen til 120,- kr / nat. Badepoletter drøftes, vi fastholder som nu 



10, - kr., og holder poletpris på 20,- i Festival-ugen. Ang. Rep og 
vedligeholdelse: Vi sætter 75.000 kr. ind som budget til rep. af 
stenskrænterne ved broerne. Slangeopruller og sideudkast til græsklipper 
afventer samtale med Ulrik, frontskovl til traktor bevilges, i øvrigt med 
smårettelser som Merete inkluderer i endeligt budgetforslag til forelæggelse i 
december. 
 
4: Projekt ”toilettømmestation”, drøftelse af godkendelse (LA): Poul redegør 
for den afsluttende proces i arbejdet og at stationen nu fungerer. Der er 
forslag om indhegning / afgrænsning, havneforeningen går videre med ideen. 
 
5: Status på den nye hjemmeside (LA): Hjemmesiden fungerer, der er meget 
lidt fra Husejerforeningen, det må de rette op på! 
 
6: Forbedret internet på havnen? (Hasse): Processen har stået stille i 
sommer, genoptages med gennemgang af tidligere tilbud og en mere præcis 
beskrivelse af behovet. Obs der skal sikres bedre dækning i klubhuset! 
 
7: Drøftelse af evt. gebyrer ved manglende havnepenge + evt. parkering ved 
servicekaj. Evt. skrive at havnepenge udgør xx kr., men xx kr, hvis der ikke 
betales inden kl. XX via automaten. (LA) Drøftelse af havnefogedmyndighed 
og den nødvendige opbakning fra bestyrelserne. Muligheder for service / 
myndighedsriller drøftes med Ulrik ved samtalen med ham. 
 
8: Guf og Kugler, ønske om overdækket terrasse (LA) Se pkt 9. 
 
9: Guf og Kugler, har mange ideer til aktiviteter på havnen (LA) Der er 
fremsendt en ønske- og forslagsseddel fra Guf og Kugler som drøftes og vi 
konkluderer at vi gerne vil se på ønskerne, men må bede om en 
oversigtsplan med hensyn til den fysiske placering af ønskerne. Lars 
kontakter Guf og Kugler derom. 
Om tidligere henvendelse om kommunens lokalegodkendelse går HM videre 
med Aalborg kommune. 
 
9: Evt. emner og orientering fra havneforeningen (RM): Der er igen stor 
ålegræsplage, forskellige løsninger er afprøvet, men med for ringe resultat og 
for dyrt i drift. Bedste mulighed skønnes at være en ny vestlig mole. T 
tilsvarende er set i Løgstør og RM går videre med forprojekt til Nibe, herunder 
kontakt med Aalborg kommune. HT støtter dette. 
 
10: Evt. emner og orientering fra husejerforeningen (PJ): PJ orienterer om at 



tagfornyelsen nu snart er tilendebragt, god proces i godt vejr! I øvrigt god ro 
og orden i almindelighed. Flere huse er aktuelt til salg. 
 
11: Evt. emner og orientering fra Aalborg kommune (HT): HT informerer om 
et afholdt møde mellem kommunen og vinterbadeklubben, og der er vilvilje til 
at større et anlæg af badebro m.m. ved vestlige mole. Obs koordinere med 
havneforeningens ønske om ny  mole. 
Desuden om et kommende møde med Nibe havn som rummer jollehavnen 
og en tidligere administration af en tidligere gældspost. HS vil melde tilbage til 
os efter dette møde. 
 
12: Hvem ejer/har ansvar for molerne aht. evt. modificering om hvem 
bekoster? Det er S/I som ejer af dette anlæg, og som skaffer finansiering. 
 
13: Servicehal på vinterpladsen er et stort ønske fra havneforeningen, 
primært til opbevaring og servicering af traktor og andet udstyr til vedligehold 
af arealer og havn. Bør opføres i forbindelse med masteskuret som i øvrigt 
bør fornyes og udvides, evt med endnu et masteskur. Der skal givet arbejdes 
med en ny myndighedsgodkendelse, idet byggefelterne ikke rækker til det 
ønskede byggeri. RM arbejder videre med sagen. 
 
14: Havnekontor i nyt NS klubhus? Og kostsplit i denne henseende. RM 
orienterer om det aktuelle projekt som udspringer af et ønske om udvidelse af 
klubhuset så flere faciliteter kan rummes. Der drøftes om havnekontoret kan 
rummes i dette projekt? Myndighedsbehandling er under forberedelse. 
 
15: Eventuelt. Intet at referere. 
 
 
Lars Andersen, fmd.     Hasse Mortensen, ref. 


