
27. marts 2022 

Referat af generalforsamling i Nibe Sejlklubs Venner den tirsdag 18. marts 2022 klokken 
18.00, Bryggen 70, 9240 Nibe 

Til stede 

Birgitte Kold Andersen (formand) (BKA)


Joan Jacobsen (JJ)


Trine Uldahl Nielsen (Kasserer) TUN)


Søren Overgaard Nielsen (sekretær) (SON)


Morten Thorsager (suppleant) (MT)


Hanne Nedergaard (suppleant) (HN)


Samt 21 medlemmer af NSV 

Dagsorden 

1) Valg af dirigent 


2) Formandens beretning 


3) Fremlæggelse af regnskab for 2021


4) Fastlæggelse af kontingent


5) Behandling af indkomne forslag (Der er ingen indkomne forslag)


6) Valg til bestyrelse


	 a) Birgitte Kold Andersen er på valg, modtager ikke genvalg


	 b) Søren Overgaard Nielsen er på valg, modtager genvalg


	 c) Trine Uldahl Nielsen er på valg, modtager genvalg


	 d) Peter Marlborg udtræder af bestyrelsen


7) Valg af suppleanter


8) Eventuelt


Indledningsvis skal der gøres opmærksom på, at den her refererede generalforsamling ikke 
dækker et helt foreningsår. Grundet regeringsbestemte begrænsninger på forsamlingers størrelse 
blev sidste års generalforsamling afholdt 20. september 2021, og således dækker den her 
refererede generalforsamling kun et halvt års foreningsvirke. I tillæg har der imellem de to 
generalforsamlinger også været forsamlingsbegrænsninger, som blandt har medført lukning af 
NSVs kerneaktivitet, fredagsbaren, ligesom den almindelig sejlklubsaktivitet har været begrænset. 




1) Valg af dirigent  

På formandskabets opfordring var Ulla Borup blevet bedt om at påtage sig hvervet som dirigent. 
En samlet generalforsamling bifaldt beslutningen, og Ulla Borup blev uden indsigelser valgt som 
dirigent. Indledningsvis konstaterede dirigenten, at indkaldelse til og dagsorden for 
generalforsamlingen var udsendt rettidigt, og det samme gjaldt den endelige dagsorden. Herefter 
gav dirigenten ordet til formanden. 


2) Formandens beretning  

BKA indledte med at udtrykke glæde over, at Corona-nedlukningen af NSVs fredagsbar ikke har 
kunnet mærkes efter genåbningen. Formanden konstaterede i den sammenhæng, at første 
fredagsbar efter nedlukningen den 1. februar 2022 var overordentligt velbesøgt. Baraftener med 
spisning og foredrag genoptages også, således at der allerede fredag den 25. marts er foredrag 
med Ole Asp om flodsejlads i Frankrig, og i forbindelse med den her refererede generalforsamling, 
var der spisning efterfølgende. 


Ligeledes redegjorde formanden for, at der ikke længere sælges fadøl i fredagsbaren. Tabet på 
halvtomme, dovne fustager er for stort. Foreløbig afløser Thy Classic på flaske fadølsanlægget. 
Siden barens åbning har Joan stået for stemningsskabende foranstaltninger, ligesom der er blevet 
et mindre musikanlæg til baren af Peter Marlborg. 


Endelig afsluttede BKA sin beretning med at takke barvagterne. Formanden komplimenterede 
barvagternes tålmodighed under corona-nedlukningen, ligesom hun konstaterede, at efter 
genåbning af samfund og fredagsbar har barvagterne gnidningsfrit genoptaget driften. 


3) Fremlæggelse af regnskab for 2021 

Tun redegjorde for, at NSV i forgange regnskabsperiode har haft en omsætning på kr. 16000,- (her 
og efterfølgende afrundes der til nærmeste 1000,-),  herunder kr. 11000,- i kontingentsindtægter 
fra NSVs 110 medlemer. Tillige redegjorde kasseren for, at NSV i regnskabsperioden har haft 
varekøb for kr. 15.000,-, herunder indkøb af en Zoom 8-jolle til NS’ ungdomsafdeling (der blevet 
indkøbt i alt to Zoom 8-joller, som henholdsvis er blevet bogført i 2020 og 2021). Derudover er der 
blevet indkøbt musikanlæg og stemningsfremmende interiør til bar og klubhus. Traditionen tro er 
der også blevet købt fiskeudstyr mv til krabbeklubben. Endelig har NSV brugt over kr 1.000,- på 
strafrenter i foreningens pengeinstitut og på transaktionsgebyrer til Mobilepay. Kasseren noterede, 
at 15 NSV-medlemmers kontingent, som ellers er tiltænkt frivilligt ungdomsarbejde, i dag dækker 
udgifter forbundet med et tidligere rentebærendeindskud i en bank. Foreningens aktiver var ultimo 
2021 var kr. 45.000,-. Foreningens regnskab han rekvireres ved henvendelse til TUN. 


4) Fastlæggelse af kontingent 

Kontingentet for medlemskab af Nibe Sejlklubs Venner fastholdes igen i år på kr 100,-. 




5) Behandling af indkomne forslag (Der er ingen indkomne forslag) 

Intet


6) Valg til bestyrelse 

BKA afslutter sit mangeårige bestyrelsesarbejde i NSV, og den samlede generalforsamling 
takkede med klapsalver BKA ikke bare for hendes veloverståede formandsperiode, men for hele 
hendes mangeårige bestyrelsesarbejde. Peter Marlborg udtræder efter eget ønske af bestyrelsen. 
Trine Uldahl Nielsen, Søren Overgaard Nielsen, Morten Thorsager og Hanne Nedergaard valgtes 
enstemmigt til bestyrelsen.


7) Valg af suppleanter 

Lis Nielsen valgtes enstemmigt som suppleant. 


8) Eventuelt 

Der var på generalforsamlingen bred enighed om at arbejde videre med ideen om at 
medfinansiere et besøg af Thomas Blums skib Noma og tillige bidrage organisatorisk til, at 
arrangementet bliver realiseret. Thomas Blum giver med medmusikere koncerter fra sin båd. 


Generalforsamlingen afsluttedes klokken 18.40, hvorefter der var fællesspisning for 
generalforsamlingens deltagere.



