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Bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub, 18/4-2022

Møde detaljer
Tidspunkt: 18/4-2022 kl. 19.00
Lokation: NS klubhus
Tilstede:

- Bo Bjerrum (formand)
- Peter Staun (bestyrelsesmedlem)
- Morten Lerkenfeldt Sørensen (bestyrelsesmedlem)
- Jesper Kann (bestyrelsesmedlem)
- Kurt Becher (bestyrelsesmedlem)
- Gunnar Christensen (suppleant)
- Jens Jørgen Ørris (suppleant)

Mødeleder: Bo Bjerrum
Referent: Morten Sørensen
Fraværende: 

- Regitse Fuhlendorf (bestyrelsesmedlem)
- Hans Johnny Madsen (bestyrelsesmedlem)
- Jens Milters (kasserer)

Dagsorden for mødet
Nr. Emne Ansvarlig
1 Godkendelse af dagsorden og referat.
2 Formanden
3 Trello
4 Gaver fra vennerne
5 Status på standerhejsning
6 Status på klubhus
7 Opstart af aktiviteter
8 Forsikring i sejlerskolen
9 Evt
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Aftalte opgaver fra mødet
Nr. Emne Ansvarlig
1 @Bo sender invitation til alles private mail (trello) Bo
2 @Kurt koordinerer køkkenrenovering med NSV Kurt
3 @Bo og Jesper koordinerer nyt forsejl med NSV Bo, Jesper
4 @Bo checker om vi kan få demomeldeler af våddragter Bo
5 @Bo checker hvornår SUP starter. (Kirstin og Kamilla og Tina) Bo
6 @Bo skriver tale til standerhejsning Bo
7 @Bo checker op på pølser til standerhejsning Bo
8 @Kurt – koordinere arbejdsdag 30/4 Kurt
9 @Bo @Peter – sende skabelon til arbejdsdag til morten Bo, Peter
10 @Morten og Kurt – lave invitation til arbejdsdag Morten, Kurt
11 @Bo hører Dansk Sejlunion om mulighed for Google drev. 

Videresend Mortens mail,
Bo

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

Referat af mødebeslutninger

1. Godkendelse af dagsorden og referat.

24/2 2022: Godkendt

21/3 2022: Godkendt

2. Formanden

3. Trello

Trello er en app til at styre opgaver. Fordi man skriver en opgave i den, er det ikke ensbetydende med at
man skal udføre opgaven. Det er mere som en fælles huskeliste.

@Bo sender invitation til alles private mail

4. Gaver fra vennerne

Bestyrelsen i NSV er Hanne, Morten, Søren og Trine

Vennerne vil gerne sponsorere et nyt køkken til sejlklubben. @Kurt prøver at koordinere. Vi prøver 
enten at gennemføre til efteråret eller i sommerferien

De vil også sponsorere pølser til børnedeltagere til stævne.

De vil også sponsere nyt forsejl til den ene IB. Vist nok til IB2, men IB1 trænger mere og især til et 
rullesejl.

@Bo tager samtale sammen med Jesper og Søren Overgaard hos vennerne.

Der er lavet en liste over hvad der mangler i IB’erne og en el-pumpe til SUP er sendt som ”ønskeliste”
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5. Status på standerhejsning / arbejdsdag

Standerhejsning kl 14-16 d. 30/4

Arbejdsdag fra kl 9 (rundstykker)

Sejlklubben kan godt holde arbejdsdag selvom havnen ikke gør.

Der skal laves plan og indkøbes materialer. 

@Kurt koordinerer en ”Trelleliste”.

◦ Der skal ordnes en bro – sidebro til ”betonbro” 

◦ Montere fenderlister hele vejen rundt på jollebroen ( den ene side og enden) (de skal 
indkøbes)

◦ Mere grus langs huset

◦ Rydde op i hallen og omklædningsrum

◦ Spuleslange til joller skal monteres (der skal laves vvs og købes nogle fittings)

◦ Traileren skal fikses. Der skal f.eks. laves bremser (de hænger), nyt næsehjul, laves rør (der 
mangler en plade så sejl ikke ryger ud). Check lys. Check to støtteben

◦ Jollepladsen  - der skal graves muld af og lægges stabilgrus. (Leje 
gravemaskine/bobcat/minigraver??)

◦ Bygge plankeværk – sektioner af plankeværk magen til husenes. (OBS Det skal godkendes 
af husejerforeningen)

◦ Der skal lægges 8 bøjer ud i rundkredsen

◦ Turbøje skal ud

◦ Den store kapsejladsbøje skal ud

◦ Service på 2x IB

◦ Service på joller

◦ Kegnesjolle op og ordne bund og fikse hvad der trænger

◦ Hovedrengøring af klubhus og køkken

◦ Samle affald på vinterplads / Banke søm på broerne

Hvordan reklamerer vi for det? Morten og Kurt laver indbydelse og opslag. Bo og Peter kigger efter 
skabelon. Husk at skrive at havneforeningens arbejdsdag er flyttet til efteråret.

Er der styr på røde pølser (@Bo)

Er der styr på tale (Ja, Peter har den, @Bo skriver)
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6. Status på klubhus

Bo og Ole Asp er kommet frem til at hele klubhuset er ”dækket” i husejerforeningen. Vi skal mødes med 
husejerforeningen og finde frem til hvad der skal ske.

Der er stadig en ansøgning på 1,5 mio i spil, og indtil den er afgjort gør vi ikke noget.

Hvis ikke det går igennem skal vi have lavet en plan for hvad der skal gøres ved klubhuset. Vi satser på at
være med ved hussyn.

Huset trænger til nyt tag og nye brædder med maling

7. Opstart af aktiviteter

Peter og Bo indbyder til onsdagssejlads. 

Der bliver en klubturnering ”Onsdagscup” med præmie og en plade – man skal have sin 
båd målt ind for at være med. 

Der har været indkaldt til onsdagssejladsmøde, så deltagere burde vide det inden de 
sætter sejl på.

Vi kan måle ”rigtigt” så man senere kan ”opgradere” til rigtig kapsejlads.

Det koster ikke noget at få målt sin båd ind.

Der er også ”flagsejlads” – der sejles efter søfartsregler.   Det er koordineret så det 
afvikles på samme måde som i alle andre klubber.  Der er pølser bagefter og man 
laver pointskema mest ”for sjov”

Der er udarbejdet sejladsbestemmelser. 

Der sejles så de fleste kommer ind på nogenlunde samme tid så der er mere ”hygge”.

I sejladsbestemmelserne er der skrevet i, at arrangøren (sejlklubben) ikke er ansvarlig 
for sejladsen. 

Hvordan forholder vi os til gæstesejlere der sejler ind på banen? Godt spørgsmål. 

Ungdomssejlads.

Det er kørt hele vinteren og fortsætter. Starter sejlads i maj – når der er ca 10-12 grader. De skal have 
ordentligt udstyr. Indtil de har det skal vandet være ordentligt varmt før vi starter sejlads. 

@Bo checker om vi kan få ”demomodeller” til at hænge. Evt fra Aarhus sea shop.

Bo og Jesper har startet projekt ”Minioptimist” med elmotorer og små master. De er gode til at lære 
hvordan man holder rigtigt på en rolle og håndterer den. Når de er gode til den, er de klar til en 
rigtig jolle.

Krabbeklub starter op midt i maj.  (Uge 20)
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SUP - ?? @Bo checker 

Sejlerskole – Starter i uge 20. Der er lavet en plan, der mangler torsdagsinstruktører. Så vi sejler 
mandag/tirsdag.  Mandag bliver der fire hold. Peter sejler i ”Balance” og  hold fire sejler i Flemming 
Brandts båd. 

8. Forsikring i sejlerskole

Ift forsikring på de både vi i sejlerskolen låner. Hvis Flemming eller Peter f.eks. i regi af instruktør 
laver en fejl dækker sejlklubbens forsikring. Hvis noget går i stykker på deres egen båd skal deres 
egen forsikring dække.  Hvis der opstår sådan et tilfælde kan sejlklubben dække selvrisikoen. 

Samme problemstilling er f.eks. hvis en instruktør sejler i sin egen båd selvom de normalt sejler i Ib.

Vi vil dække op til den selvrisiko vi har på IB bådene. 

Det er Jesper der ”godkender” skolesejlads i egen båd.

Peter og Flemming skal enten stille deres båd til rådighed til eksamen eller skal det koordineres at 
de kan sejle i IB

9. Evt

 Bo skriver til SI vedr gæstesejlere; 

1. Våddragter og fine opdækninger fungerer ikke i NS klubhus

2. Vi har set grill sat ovenpå jollerne.  Det duer ikke

3. Stort indryk efter aktiviteter og onsdagssejslads. Det duer ikke sammen med gæster

4. Børneattester – det duer ikke med ”Fremede” imens børn klæder om

5. Der skal laves mere rengøring hvis der skal komme gæster

6. Sejlklubbens ry og røgte. Vi vil ikke fremstå ”ugæstfri”

7. Vi vil ikke blande alkohol/rygning og unge mennesker i sejlklubbens.

 Varmepumpe (Kurt);

DVI kender ikke noget til en aftale med NS. Havnen får deres serviceret hos smeden i 
Vokslev. Det fungerer godt, så vi prøver at også at lave en aftale. 

 Klubstyringssystem (Jesper)

Skal / Skal ikke – vi skal, men hvornår. 

Det er SportyFriends eller KlubModul

Det er issues i forhold til havnemedlemmer

Vi skal have en god lang snak om det 

 Familietur (Bo)

Side 5 af 6



Bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub 2022-04-18

Måske en fredag eller lørdag – grilldag – der er gas på grillen og så vil Søren og NSV sælge øl
og sodavand. 

 Fælles lagring (Google Drev) (Morten)
Man skal stå på SKAT’s positivliste for at få Google Workplace gratis. Det gør Dansk 
Sejlunion. Kan vi bruge dem ?

Bo hører DS om muligheden
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