
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i S/I Nibe Lystbådehavn  
Onsdag 10.05.2017 

Deltagere: Poul, Jørgen, Merete, Hans T. og Lars A 

Afbud fra: Lars Bakkegaard, Ruddi og Hasse. 

 

1. Bemærkninger til referat fra sidste møde (LA). 

Ingen bemærkninger 

2. Økonomi / Holder vi budget 2017? (PJ) 

Økonomien er sund, og budgettet holdes. 

Når Ulrik er syg, kan vi kun få sygedagpenge refunderet af kommunen, hvis det er over 30 
sygedage.  

3. Forbedret internet på havnen, især i/omkring sejlklubbens klubhus (Hasse) 

Hasse to oplæg blev drøftet, og det dyreste blev dømt ude. Det blev besluttet, at Poul (i samarbejde 
med Hasse) tager kontakt til Bredbånd Nord mhp. rådgivning om løsning, herunder om det er en 
mere stabil løsning, at der abbonneres på særskilt bredbåndsforbindelse til klubhuset. Da det skal 
bruges af både gæstesejlere og sejlklubben, blev det besluttet, at uanset hvilken løsning, der 
vælges, så deler S/I og sejlklubben udgiften. 

4. Info om Ulriks medarbejdersamtale, herunder at han ikke længere arbejder i weekenderne (PJ) 

Oplæg fra Ulrik drøftet. Det blev besluttet, at Poul, Hans og Lars holder opfølgende møde med Ulrik. 

5. Drøftelse af Ulriks arbejdsopgaver, herunder omfanget af græsslåning 

Se punkt 4. 

6. Spørgsmål om ekstra fryser til guf og kugler (Hasse/LA) 

Det er allerede løst med en fryser ved sejlerstuen. Vigtigt, at der bliver sat særskilt el-måler på 
fryseren. 

7. Parkering af autocampere foran Bryggens festlokaler (LA) 

Nuværende placering af sten er godkendt af bestyrelsen. 

8. Evt. emner og orientering fra havneforeningen, herunder om møde i Nibe udviklingsråd (RM) 

Hans har sørget for, at Lars A og Ruddi for et par uger siden fik mulighed for at fortælle Nibe 
Udviklingsråd om udvikling og fremtidsplaner på Nibe havn, herunder med henblik på samspil 
mellem byen og havnen. Endvidere var der flere byrådsmedlemmer tilstede, så de er nu 
opmærksom på fremtidige investeringsbehov på Nibe Havn, og vi håber på kommunens velvilje til 
hjælp. 



2 

9. Evt. emner og orientering fra husejerforeningen (PJ) 

På husejernes generalforsamling blev rejst forslag om en vindpose på mole eller en bådebro. 
Umiddelbart er dette overflødigt, da der arbejdes på snarest at etablere vindmåler på sejlklubbens 
klubhus, og at dette kan ses on-line på www.nibe-havn.dk  

Drøftet om det kan være et problem, at vores bankforbindelse Spar Nord lukker afdelingen i Nibe. 
Hans rettet henvendelse til Spar Nord mhp at høre løsningsforslag fra deres side. 

10. Eventuelt. 

Ingen emner 

Kommende møder i 2017: tirsdag 03.10.2017, onsdag 06.12.2017  
 

 
Lars B. Andersen 
Formand, og referent for én aften 
 
 

http://www.nibe-havn.dk/

