Referat af bestyrelsesmøde i S/I Nibe Lystbådehavn
Onsdag 06.12.2017
Deltagere: Poul og Merete, Jørgen, Merete, Hans T, Ruddi og Lars A.
Afbud fra: Lars Bakkegaard og Hasse
1. Bemærkninger til referat fra sidste møde (LA), ingen bemærkninger.
2. Kort gennemgang af økonomi (PJ)
Der mangler indtægter i forhold til sidste år, men til gengæld er omkostningerne også reduceret, så
samlet giver 2017 et bedre resultat end 2016
Budget for 2018 fremlagt af Merete. Budgettet blev godkendt med få tilretninger, som Merete laver.
3. Drøftelse af havnefogedens arbejdsplan for 2018 (LA)
Det blev besluttet af opsige Ulrik inden årets udgang. Baggrunden er, at hans løn er vores absolut
største udgiftspost, og vi bliver nødt til at klare os med en deltidshavnefoged. Beslutningen skal
også ses i lyset af følgende: havnen har tidligere klaret sig med en deltidshavnefoged, en række
arbejdsopgaver er siden bortfaldet, herunder at skraldespande er fjernet, og at betalingsautomat er
indkøbt.
Merete laver fyreseddel. Lars, Ruddi og Poul overrækker fyresedlen til Ulrik 18/12.
4. Anvendelse af jordstykke ved sejlklubbens klubhus, evt. klubhusudvidelse (RM)
SI’s bestyrelse besluttede, at rettighederne til grunden/græsplænen ved siden af sejlklubbens
klubhus overdrages vederlagsfrit til Nibe Sejlklub. Dette er i tråd med tilsvarende beslutning ved
byggeri af klubhuset i firserne, og igen ved udvidelsen i nullerne.
5. Drøftelse af støtteerklæring til nyt klubhus i sejlklubben samt økonomisk støtte (LA/RM)
Bestyrelsen besluttede, at SI laver støtteerklæring, Merete laver udkast.
Det blev vedtaget, at SI giver tilsagn om økonomisk støtte med 187.000 kr. til Nibe Sejlklubs
klubhusprojekt.
Poul vil endvidere tage det op i husejerforeningen, om husejerforeningen tillige vil støtte Nibe
Sejlklubs klubhusprojekt.
6. Forsikringer (PJ)
Der var fuldt opbakning til, at Poul tegner forsikringerne i Alm. Brand.
7. Medhjælperfest arrangeret af sejlklubben – nyt koncept (LA/RM)
Nibe sejlklub indbyder til medhjælperfest for både NS, NSV, Havneforeningen, Husejerforeningen
og SI
8. Nyt bestyrelsesmedlem fra Aalborg kommune (LA)
Lars kontakter HH med henblik på at arbejde for, at Aalborg kommunes bestyrelsesmedlem bliver
lokal.

9. Evt. ændringer af vedtægter, tegningsregel (HM)
Hasse har fuld opbakning til at arbejde videre med forslag til tilretning/modernisering af SI’s
vedtægter
10. Evt. emner og orientering fra havneforeningen
11. Evt. emner og orientering fra husejerforeningen (PJ) – husejerne deltager i møde i Nibe el-forening
12. Eventuelt.
Næste bestyrelsesmøder i SI er følgende:
- 22/1 2018
- 23/5 2018
- 3/10 2018
- 12/12 2018
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