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Bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub, 24/2-2022 

 

Møde detaljer 
Tidspunkt: 24/2-2022 kl. 19.00 

Lokation: NS klubhus 

Tilstede: 

- Bo Bjerrum (formand) 

- Jens Milters (kasserer) 

- Hans Johnny Madsen (bestyrelsesmedlem) 

- Regitse Fuhlendorf (bestyrelsesmedlem) 

- Lars Holm (bestyrelsesmedlem) 

- Jesper Kann (bestyrelsesmedlem) 

- Gunnar Christensen (suppleant) 

- Kurt Becher (suppleant) 

Mødeleder: Bo Bjerrum 

Referent: Jesper Kann 

Fraværende:  

- Peter Staun (bestyrelsesmedlem) 

 

Dagsorden for mødet 
Nr. Emne Ansvarlig 

1 Godkendelse af dagsorden og referat Jesper 

2 Indstilling til klubudviklingsprisen Bo 

3 Donationer fra vennerne Bo 

4 Godkendelse af kurser Bo 

5 Budget Jens 

6 Dagsorden Bo 

7 Evt.  
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Aftalte opgaver fra mødet 
Nr. Emne Ansvarlig 

1 Tænk over gave-ønsker til IB’erne Hans+Lars 

2 Tænk over gave-ønsker til ungdomsafdelingen Regitse+Bo+Jesper 

3 Konsolider 2022 budget, og medbring til generalforsamling Jens 

4 Færdiggør dagsorden til generalforsamling 8. marts 2022, og 
udsend. 

Bo 

 

Aftalte opgaver er markeret med et ”@” hvor de indtræffer i det nedenstående. 

 

 

Referat af mødebeslutninger 
 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 
Godkendelse af referat fra 15/2-2022: Godkendt 

Godkendelse af dagsorden for dette møde:  

 

2. Indstilling til klubudviklingsprisen (Bo) 
En forælder i ungdomsafdelingen har indstillet os til klubudviklingsprisen. Det er kommet lidt bag på 

bestyrelsen, men vi håber naturligvis på så godt et resultat som muligt. 

 

3. Donationer fra vennerne. (Bo) 
Vi har lovet vennerne en liste over hvad sejlklubben ønsker. Alle mand tænker over emner til ønskelisten. 

- Hans+Lars undersøger behov og ønsker for IB’erne. 
- Regitse+Bo+Jesper undersøger behov og ønsker i ungdomsafdelingen. 

 

Der er lidt usikkerhed over hvordan vi håndterer emner hvor det er noget meget præcist vi gerne vil have – 

en helt præcis type eller model af en eller anden slags udstyr – fx elmotor til minioptimist, hvor det skal 

være en speciel model, for at passe til jollen. 

SUP-afdelingen har tidligere nævnt at de ønsker sig en elektrisk pumpe til oppustelige SUP-boards. Denne 

tilføjes til listen. 

@Hans+Lars: Tænk over gave-ønsker til IB’erne 

@Regitse+Bo+Jesper Tænk over gave-ønsker til ungdomsafdelingen 
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4. Godkendelse af kurser (Bo) 
En række medlemmer har spurgt om lov til at komme på sejlrelaterede kurser. De indkomne ønsker 

gennemgås enkeltvis af bestyrelsen for vurdering. Herunder de indkomne ønsker samt beslutning:  

 

Flemming Brandt Christensen – Måler kursus 

Målerkursus: Godkendt 

 

Micheal Prisskov Lundsgaard – baneleder 1, instruktør 1  

Baneleder 1: Godkendt 

Instruktør 1: Godkendt 

 

Tina Øvad – SUP instruktør 1 

SUP instruktør 1: Godkendt 

 

5. Budget (Jens) 
Bestyrelsen gennemgår regnskab for 2021 og laver i fællesskab oplæg til nyt budget for 2022 – Jens 

konsoliderer. 

Budgettet ender med et meget lille overskud på driften for 2022. 

 

@Jens: Konsolider 2022 budget, og medbring til generalforsamling. 

 

6. Dagsorden 
Bo har lavet et oplæg til dagsorden for ordinær generalforsamling 8. marts 2022. Dagsordenen gennemgås 

inkl. indkomne forslag samt opstillede kandidater til ny bestyrelse. 

Bo færdiggør dagsorden og udsender. 

@Bo: Færdiggør dagsorden til generalforsamling 8. marts 2022, og udsend. 

 

7. Evt. 
Der arbejdes fortsat på at få ryddet op i ejerskaber, kontrakter m.m. vedr. grund, klubhus og kontraktlige 

forhold til HEF, SI, AK m.fl. 

 

Der skal findes en anden bådpasser til IB 1. Lars arbejder på sagen. 

 


