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Bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub, 23/5-2022

Møde detaljer
Tidspunkt: 23/5-2022 kl. 19.00
Lokation: NS klubhus
Tilstede:

- Bo Bjerrum (formand)
- Peter Staun (bestyrelsesmedlem)
- Kurt Becher (bestyrelsesmedlem)
- Regitse Fuhlendorf (bestyrelsesmedlem)
- Gunnar Christensen (suppleant)

Mødeleder: Bo Bjerrum
Referent: Bo Bjerrum
Fraværende: 

- Jens Milters (kasserer)
- Morten Lerkenfeldt Sørensen (bestyrelsesmedlem)
- Jesper Kann (bestyrelsesmedlem)
- Jens Jørgen Ørris (suppleant)

Dagsorden for mødet
Nr. Emne Ansvarlig
1 Godkendelse af dagsorden og referat.
2 Opdatering af kalenderen – Familietur, Legeskib, Nibe CUP
3 Opdatering vedrørende legeskibet
4 Opdatering vedrørende møde med sejlsportscenteret i Hals
5 Gennemgang af aftale mellem SI og sejlklub vedrørende 

brug af klubhus i højsæsonen
6 Nyt klubhus – renovering
7 Drift
8 Økonomi
9 Evt
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Aftalte opgaver fra mødet
Nr. Emne Ansvarlig
1 Gæstesejler -  Bo sender foreslag til SI
2
3
4
5
6

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

Referat af mødebeslutninger

1. Godkendelse af dagsorden og referat.

18/4 2022: Godkendt

2. Opdatering af kalenderen – Familietur, Legeskib, Nibe CUP

Mads Ullitz har påtaget sig opgaven med at koordinere en Familie tur i August

Legeskibet anløber igen Nibe havn sidst i August. Ungdomsafdelingen koordinere med skibet og 
havnen. Der vil i denne forbindelse være et kom og prøv arrangement.

Nibe CUP: Der er ingen frivillige til at planlægge Nibe CUP så derfor må stævnet aflyses. Der er fundet 
baneledelse der gerne afholder stævnet weekenden efter hvis der kan findes frivillige til at afholde 
stævnet.

3. Sejlsports centeret i Hals

Gennem vores deltagelse i Limfjorden sejlsport har vi været forbi sejlsports centeret i Hals. Det var et 
løst møde med åben diskussion vedrørende rammerne for centeret og visionen. Der er aftalt et 
opfølgnings møde i sejlklubben Limfjorden til efteråret.

4. Gennem gang af aftale med SI vedrørende brug af klubhuset til gæstesejlere.

Der er kommet en forespørgsel fra SI vedrørende brug af klubhuset i højsæsonen (Hele Juli og de 3 
første uger af August) til gæstesejlere. SI har ikke behov for yderligere hjælp end i denne periode. 
Bestyrelsen har besluttet at imødekomme forsørgelsen, dog på betingelse af at SI er villig til at 
acceptere føløgende aftale (Grundprincippet er at vi skal ikke tjene noget på det, men holdes fri ifht. til 
Økonomi og frivilligetimer)

· SI står for daglig let rengøring og tømning af skrald (oprydning, opvask, aftørring og 
opfyldning på toilettet) (Vi vil gerne have det er pænt når der kommer gæster.)
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· Der vil ikke være mulighed for at bade.
· SI betaler halvdelen af EL og rengøring.
· SI erstatter skader og andet. (Service, tyveri osv.) (Jeg tror ikke vores indboforsikring dækker 

når huset er åbent)
· Sejlklubbens gæster og medlemmer har prioritet i klubhuset.
· SI står for driftsopgaver (vicevært) i denne periode (Fyrproblemer, el, dørproblemer osv.)

5. Klubhus – renovering

Der er kommet et forslag om at forsøge at bruge midlerne fra klubhuset til renovering. Bestyrelsen er 
positiv over for denne ide, så længe det kan holdes indenfor budget.

6. Drift

Der er stadig udfordringer med Varmepumpen – Kurt tager kontakt til en teknikker.

7. Økonomi

Der er overskridelse af budgettet for klubhus drift – særligt er posten EL udfordret grundet de stigende 
EL priser.
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