
  
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Nibe Lystbådehavn S/I, tirsdag 10.12.2019. 
 
Deltagere: Poul Jacobsen, Jørgen Dahl-Sørensen, Lennart Olsson, Hans Thorup, Leo Thysk, Allan 
Milton Kristensen, Ruddi Mortensen og Lars Andersen. Afbud fra Hasse Mortensen og Lars 
Bakkegaard. 

 
1. Opfølgning på referatet fra sidste møde, se vedlagte referat (LA) 
 

Affald: LO nedgraderer for resten af vinteren. Hasse kontakter Guf og Kugler og informerer, at 
vi opsiger affaldsaftalen, og at vi må se på det, hvis de ønsker en fælles affaldsordning.  
 
Vedrørende sejlklubbens klubhus: husejerforeningen (Jørgen og Poul) vurderer på udvendig 
beklædning. 
 
Buskene klippes to gange årligt. Husejerne ønsker dem så høje som muligt. 

 
2. Status på økonomi 2019 og budget 2020 (PJ/Leo) 
 

Lennart: overnatninger af både gæstesejlere og autocampere har også i 2019 været stigende. 
 
Leo gennemgik budgettet for 2020 punkt for punkt. Leo tilretter med de aftalte beløb, og 
rundsender det endelige budget rundt til bestyrelsen. 
 

3. Opsigelse af lejemål fra Guf og Kugler (HM/LB), inkl. hvad skal vi bruge lokalerne til? 
Der arbejdes med mulig ny lejer. 
Hasse og Lars Bakkegård står fortsat for kommunikationen med Guf & Kugler samt evt. ny 
lejer af det gamle ishus. 

 
4. Skridsikring på ramper (LO og HT) 

 
Punktet udskydes til næste møde, hvor vi har et overblik over økonomien. 

 
5. Henvisningsskilte til camperplads, tilbud på nye (PJ/LO) 
 

Skiltene er fundet. Problemet er løst. 
 
6. Udenlandske turistflag på havn/campere (HT), se referat fra vores december-møde, kører via 

udviklingsrådet (HT) 
 

Der er ansøgt, vi anventer svar. 
 
7. Velkomstskilt ved rundkørslen (RM), se referat fra vores december-møde. (HT) 
 

Der er ansøgt, vi anventer svar. 
 
8. Info fra husejerne (PJ) 

 
Der er lavet fliser foran husene. 
 

9. Info fra bådejerne (RM) 
 

Havneforeningen arbejder fortsat på at få hjælp fra kommunen til ny mole. 
Ramslaget står formentligt til pensionering. 

 
10. Eventuelt 
 
Møder i 2020: 21/1, 5/5, 29/9 og 8/12. 
 
Referent for en aften: Lars Andersen 


