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Sekretariatet har åbent hver tirsdag 19-20 i ulige uger og ellers efter 
aftale. Ring til Karin eller Mette (tlf. nr. ovenfor)

Bestyrelsen
Formand:  Bjørn Ølgaard  4138 1010 formanden@nivaabaadelaug.dk
Næstformand: Niels Seneca Bang  2468 0469 staevne@nivaabaadelaug.dk
Kasserer: Karin Østergaard  4031 2110  regnskab@nivaabaadelaug.dk
Bestyrelsesmedlem:  Steen Buck Hansen 4036 0101  surf@nivaabaadelaug.dk
Bestyrelsesmedlem:     Jesper Schaadt 3078 0062   surf1@nivaabaadelaug.dk 
Bestyrelsesmedlem: Brian Habekost 4159 8992  folgebaad@nivaabaadelaug.dk                
Bestyrelsesmedlem: Christian Jønsson 4159 8992  sejl@nivaabaadelaug.dk
Suppleant 1: Jeanette Caspers   2172 7411 suppleant1@nivaabaadelaug.dk
Suppleant 2: Martin Skjøth-Rasmussen   2275 4422 suppleant2@nivaabaadelaug.dk

Sekretariatet: Karin Østergaard   4031 2110 sekretariat@nivaabaadelaug.dk 
Sekretariatet: Mette Groes-Petersen          2577 0270  sekretariat@nivaabaadelaug.dk

Udvalg:

Festudvalg: Vakant     festudvalget@nivaabaadelaug.dk
Optimister: Jane Skjøth-Rasmussen 2857 0000 optimist,@nivaabaadelaug.dk
Kapsejlads: Christian Caspersen  2221 2246 kapsejlads@nivaabaadelaug.dk
Handicap: Jonas Brodersen 4557 0414 handikap@nivaabaadelaug.dk
Sejlerskolen: Susanne Stegenborg 2758 4011 sejlerskolen@nivaabaadelaug.dk
NB-Nyt: Annemette Allerup  4077 7762  nb-nyt@nivaabaadelaug.dk
Surfere: Steen Buck Hansen 4036 0101 surfer@nivaabaadelaug.dk
Klubmålere: Henrik Wibe 4914 5677 klubmaalere@nivaabaadelaug.dk
Webmaster: Morten Galatius 4118 5249  webmaster@nivaabaadelaug.dk 
Stævnekoordinering: Niels Seneca Bang 2468 0469 staevne@nivaabaadelaug.dk 

Lagunen   4914 6611  lagunen@nivaabaadelaug.dk

 Klubben  telefon 4914 6618    

Nivå Strandpark 19
2990  Nivå mail:     sekretariat@nivaabaadelaug.dk
  web     www.nivaabaadelaug.dk
  Bank: reg.    5473 Konto: 000 15 0 39 50

Den milde vinter har gjort det muligt at have vintertræning i J80’erne stort 
set hver søndag. Det ruster os godt til sæsonens kapsejladser!
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Standerhejsning lørdag 25. april kl. 11.00
Kom og mød den nye formand og hør hans velkomst til sæsonen. Bagefter er der 
som sædvanlig en forfriskning på klubbens regning.
Men som noget nyt åbner surferne deres sæson samme dag og byder velkommen 
bagefter i deres klubhus kl. 12 – og viser deres grej for alle NB medlemmer.
Der vil også være lejlighed til at prøve et bræt eller en SUP. Vi glæder os til at se 
rigtig mange i år!
Bestyrelsen

Surferne byder velkommen til grillpølser fra Kyes Kød 
på Kongevejen i Fredensborg – og vores ” mesterkok” 
Jesper  er som altid glad for at servere
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•	Alt	i	forsikrings	skader	

•	Pleje	&	polering

•	Bundmaling

•	Klargøring

•	Renovering	og	ombygning

•	Gelcoat	reparationer

•	Kølskade

•	Motor	–	renovation	eller	installation

•	Osmosebehandling

•	Teakrenovering	eller	nye	teakdæk

•	Installation	af	bovpropeller

•	Instrumentinstallation

Kom til Humlebæk, vi tager selv det største skib – under 38 tons – 

på land. Så du kan fornøje dig med polering og bundmaling. Vi giver 

gerne en hånd – ikke kun gode råd – også med motor, mast og di-

verse småskader.

Er tiden knap, tager vi gerne fat. Ligger skibet i Øresund, henter vi 

også. Humlebæk har 8 bådebyggere, alle kompetente og engage-

rede, så din sommersæson til søs bliver en fest for hele familien.

Tel.: 49 19 03 10 · mail: mortenhinrichsen@mail.dk

www.humlebaekbaadevaerft.dk

NABO	TIL	LOUISIANAGRUNDLAGT	1941

Bliv forårsklar

- også selvom skibet ligger i vandet



Beretning fra den afgående formand:

Efter en mild vinter uden is i havnen og 
uden tilsanding af indsejlingen, ser vi frem 
mod en sæson, hvor vejret gerne må blive 
lige så godt som sidste år. Standeren bliver 
sat lørdag den 25. april kl. 11, hvor der 
efterfølgende er en forfriskning i Lagunen.

Efter næsten to års møder og diskussion af 
forskellige løsningsmodeller og inddragelse 
af Statsforvaltningen og Konkurrencestyrel-
sen, lader det til, at vi lander med en model, 
hvor kommunen overtager Lagunen og 
bortforpagter den. Forpagtningsaftalen var 
på Fritids- og Idrætsudvalgets dagsorden 
den 11. marts.

I løbet af vinteren har vi haft fem spæn-
dende klubaftener, hvor tilstrømningen har 
været så stor, at det kneb med at være i 
Oasen. Kombinationen af indlæg om lang-
fart, kulturelle og tekniske emner tiltrækker 
mange medlemmer. Hans som arrangerer 
møderne har tilkendegivet, at han fortsat 
gerne vil arrangere vintermøderne. Det 
siger vi tak for.

Den milde vinter har givet mulighed for at 
gennemføre kapsejladstræning de fleste 
søndage. Vi er nu oppe på så mange til-
meldte, at der af og til må sejle fem i hver 
båd eller nogle må ”sidde over” i dom-
merbåden. Vintertræningen er forhåbentlig 
med til at give gode placeringer i såvel 
Sejlsportsligaen som i Sportsbådsligaen.
Vi forventer fremgang indenfor alle de akti-
viteter vi udbyder.  Begrænsningerne ser ud 
til mere at være i form af manglende instruk-
tører end mangel på materiel. Derfor endnu 
engang en opfordring til medlemmerne om 
at give en aften om ugen i Sejlerskolen, 
Ungdom eller Handicap.

2015 bliver den første hele sæson for det 
nye turudvalg. Med planer om tre fællesture, 
kan interessen måske øges omkring tursej-
lads. I betragtning af, at vi har mange tur-
sejlere som medlemmer er det et godt tilbud.
Som noget nyt er der taget initiativ til at 
genoplive Øresundsugen. 

Christian Christensen
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Vedligeholdelse og service af din båd - Salg af udstyr
Nyt teakdæk - Alt i reparationer i træ og glasfiber

Sprøjtemaling af fribord mv. - Motor- og riggerarbejde
Alle former for forsikringsskader

Sletten Havn  •  DK 3050 Humlebæk
Tel. 49 19 36 66  •  Fax. 49 19 06 99

www.sletten-boats.dk - sb@sletten-boats.dk

SLETTEN BÅDEVÆRFT
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  22.03.2015 
 

  Referat af generalforsamling 17.03.2015 

 

Referat af NB Generalforsamling 17.03.2015 

Deltagere: Ca. 90 medlemmer og bestyrelsen 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2014 til godkendelse. 

. 
4. Forelæggelse af bestyrelsens planer for 2015 
5. Forelæggelse af budget for 2015 og kontingent for 2016 
6. Behandling af indkomne forslag  
7. Valg af bestyrelse 
8. Valg af bestyrelsessuppleant 
9. Valg af revisorer og revisorsuppleant 
10. Eventuelt 

 
AD 1: Valg af dirigent 
Bestyrelsesformanden Christian Caspersen bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Jørgen 
Winston som dirigent. Han blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede dernæst, at 
generalforsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig. 
 
AD 2: Bestyrelsens beretning 
Formanden henviste til den trykte beretning i NB Nyt. Formanden orienterede om Lagunen sagen som 
stadig er uafgjort. Jørgen Skovmand fremførte, at vi er i en uacceptabel situation, og at medlemmerne 
burde have været orienteret tidligere. 
JW orienterede om, at vi har argumenteret overfor kommunen og sammenlignet med andre lignende 
klubber, men uden lydhørhed fra kommunens side. Der var kommentarer som at restauranten burde 
nedlægges og klubben selv disponere over lokalet. Der var generelt stor enighed om, at vi ønsker vort 
klublokale, gerne uden en restaurant, men et sted hvor vi kan spise og evt. selv lave mad. Forslag om at der 
bør komme nye kræfter til, der tager kontakt til kommunen. De 3 tidligere formænd, Jørgen Skovmand, 
Kjeld Sørensen og Poul Erik Lorentzen vil påtage sig ansvaret for at arbejde videre med kommunen. Dette 
blev positivt modtaget af generalforsamlingen. 
 
 AD 3: Forelæggelse af det reviderede regnskab 
Det reviderede regnskabet for 2014 blev kort præsenteret og godkendt af generalforsamlingen. 
 
AD 4: Bestyrelsens planer 2015 
 
Formanden gennemgik planerne for klubbens aktiviteter 2015. 
 
AD 5: Budget 2015 og kontingent 2016 
Budget blev gennemgået, ingen kommentarer. 
Kontingent for 2016 blev af bestyrelsen foreslået til uændret i 2016, med mindre der sker større udsving i 
markedet.  
 
Ad 6: Indkomne forslag 
Fra Jørgen Winston Rasmussen er kommet følgende forslag: 

Dagsorden: 

1.  Valg af dirigent
2.  Bestyrelsens beretning
3.  Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2014 til godkendelse.
4.  Forelæggelse af bestyrelsens planer for 2015
5.  Forelæggelse af budget for 2015 og kontingent for 2016
6.  Behandling af indkomne forslag 
7.  Valg af bestyrelse
8.  Valg af bestyrelsessuppleant
9.  Valg af revisorer og revisorsuppleant
10. Eventuelt

AD 1: Valg af dirigent
Bestyrelsesformanden Christian Caspersen bød velkommen til generalforsamlingen og 
foreslog Jørgen Winston som dirigent. Han blev valgt med akklamation. Dirigenten kon-
staterede dernæst, at generalforsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig.

AD 2: Bestyrelsens beretning
Formanden henviste til den trykte beretning i NB Nyt. Formanden orienterede om Lagu-
nen sagen som stadig er uafgjort. Jørgen Skovmand fremførte, at vi er i en uacceptabel 
situation, og at medlemmerne burde have været orienteret tidligere.
JW orienterede om, at vi har argumenteret overfor kommunen og sammenlignet med andre 
lignende klubber, men uden lydhørhed fra kommunens side. Der var kommentarer som at 
restauranten burde nedlægges og klubben selv disponere over lokalet. Der var generelt 
stor enighed om, at vi ønsker vort klublokale, gerne uden en restaurant, men et sted hvor 
vi kan spise og evt. selv lave mad. Forslag om at der bør komme nye kræfter til, der tager 
kontakt til kommunen. De 3 tidligere formænd, Jørgen Skovmand, Kjeld Sørensen og Poul 
Erik Lorentzen vil påtage sig ansvaret for at arbejde videre med kommunen. Dette blev 
positivt modtaget af generalforsamlingen.

AD 3: Forelæggelse af det reviderede regnskab
Det reviderede regnskabet for 2014 blev kort præsenteret og godkendt af generalfor-
samlingen.

AD 4: Bestyrelsens planer 2015
Formanden gennemgik planerne for klubbens aktiviteter 2015.

AD 5: Budget 2015 og kontingent 2016
Budget blev gennemgået, ingen kommentarer.
Kontingent for 2016 blev af bestyrelsen foreslået til uændret i 2016, med mindre der sker 
større udsving i markedet. 
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Ad 6: Indkomne forslag
Fra Jørgen Winston Rasmussen er kommet følgende forslag:
Bestyrelsen bemyndiges til at søge advokatbistand til:
Klarlæggelse af Nivå Bådelaugs retsstilling i forhold til en ny brugsretsaftale for 
klubhusene.
At være bisidder i den kommende forhandling om en ny brugsretsaftale.

Begrundelse:
Nivå Bådelaug har været igennem et langt forhandlingsforløb, hvor kommunens forvaltning 
har afvist at respektere Nivå Bådelaugs kontante bidrag og det frivillige gratis arbejde i 
forbindelse med opførelsen af klubhusene.

Et foretræde for Fritids- og Idrætsudvalget var resultatløst. Flertallet af politikerne i den sam-
menlagte kommune kender ikke den enestående historie om Nivå Havn og Nivå Bådelaug, 
et resultat af lokale ildsjæles store frivillige arbejde og kontante bidrag.

JW foreslår en beløbsramme på 30.000kr., som kan forhøjes, hvis advokaten skønner, at 
der er gode chancer for at opnå et fornuftigt økonomisk resultat.

Restsaldoen på hensættelsen til huse er primo 2015 kr. 573.152. Men det er ikke usand-
synligt, at den 50% medfinansiering er ulovlig, så der kan blive tale om et større beløb.
 
Forslaget blev kædet sammen med forslag fra de 3 tidligere formænd om at få foretræde 
for kommunen med et nyt hold.

Bestyrelsen blev pålagt at tage kontakt til en advokat.

JW´s forslag godkendt af generalforsamlingen.

AD 8. Valg af bestyrelse
Der var 2 medlemmer af bestyrelsen på valg: Formanden Christian Caspersen og Steen Buck.

Der var 2 kandidater til formandsposten:
   Bjørn Ølgaard
   Christian Caspersen
Inden afstemningen fremførte de 2 kandidater deres mål for NB.

Bjørn vil være formand for alle – bestyrelsen skal være støttende for alle udvalg, åbenhed, 
synlighed, være et frisk pust.
Christian orienterede om, hvad han havde gennemført i forbindelse med kajsejlads, nye 
J80 både optimistjoller og følgebåde. Ønsker at udvide samarbejdet med naboklubberne. 
Tager gerne 2 år mere.

Der var skriftlig afstemning og resultatet blev:
172 stemmer til Bjørn Ølgaard og 51 Til Christian Caspersen.
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Tradition meets Innovation

www.elvstromsails.dk

Elvstrøm Sails Øst • Møllevej 9 G5
2990 Nivå  • Tlf. 49 18 14 90
Thomas@elvstromsails.dk

Mød Elvstrøm Sails
på Cph. Maritim Festival
27 februar – 2 marts 2014
Standnr: 057

Bjørn Ølgaard er hermed ny formand.
Valg af nr. 2 medlem til bestyrelsen, der var 4 kandidater: Steen Buck, Christian Caspersen,  
Christian Jønsson og Martin Skjødt Rasmussen. Også her var der skriftlig afstemning, en 
ad gangen.
I første omgang blev Steen Buck valgt og i anden omgang blev Christian Jønsson valgt.

AD 9: Valg af suppleanter
Ingen suppleanter var på valg, Jeanette Caspers og Martin Skjødt Rasmussen fortsætter.

AD 10: Valg af revisorer
På valg og modtager genvalg:
Jørgen Skovmand, Kjeld Sørensen, begge blev valgt med akklamation.
Revisor suppleant Henrik Hagen Larsen, modtager genvalg og blev valgt med akklamation.

Ad 11: Evt. 
Hans Kristensen, der udtræder af bestyrelsen, takkede Christian for et godt arbejde igennem 
de 2 år, han havde været formand for foreningen og overrakte 3 flasker vin.
Christian takkede Hans for hans store arbejde i bestyrelsen, specielt med at arrangere 
medlemsmøder i vinterhalvåret, hvilket Hans har indvilliget i at fortsætte med.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 22.30.

Referent Karin Hansen
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11Den afgående bestyrelses planer, som de blev præsenteret på generalforsamlingen
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Formanden har ordet

Kære medlemmer

Tak for valget som formand. Jeg går 
ydmygt til formandsopgaven og starter 
med at stikke fingeren i jorden (eller ret-
tere i havnebassinet) og med mine egne 
øjne opleve klubben fra formandens 
stol. I den første tid bruger jeg derfor en 
del tid på at møde udvalgene og høre 
om udfordringer, idéer og ønsker. Med-
lemmer uden tilknytning til udvalgene vil 
jeg også tale med. Desuden vil jeg lære 
havnens øvrige foreninger at kende. Og 
sidst men ikke mindst kommunen, som 
er vores vigtigste samarbejdspartner. 
Jeg vil gerne kunne ringe direkte til 
de rette personer, hvis der skulle blive 
behov for det.

Lagunesagen er den pt. vigtigste sag for 
vores klub. Jeg sætter mig ind sagen så 
vi i bestyrelsen hurtigt kan handle på de 

muligheder som måtte opstå, så vi får 
det bedst mulige udfald i sagen. Når 
vi kan melde noget ud, vil vi gøre det.

To dage efter generalforsamlingen kom 
der en anden meget vigtig sag op: 
Kommunen ønsker en ny organisering 
af styring og ledelse af Nivå Havn. I den 
forbindelse foreslår kommunen at leje 
af bådpladser skal stige med 15%. En 
så kraftig stigning gør selvfølgelig sa-
gen til en vigtig sag for Nivå Bådelaug.  

Jeg håber I alle får en god start på 
sæsonen. Og prøv også at sejle i noget 
andet, end I plejer - sammen med nogle 
andre, end I plejer :-)  

Mange sejlerhilsner
Bjørn
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Hvem er Bjørn Ølgaard?

Selv om vores nye formand er godt 
kendt af surferne og nogle af J80 
kapsejlerne, kan han nok trænge til en 
lille præsentation: Bjørn er lige fyldt 45 
år og bor i Humlebæk. Hans to børn, 
Albert på 12 og Ida på 9, er  ligeledes 
aktive i Surf og Optimist – og så har 
han altså haft mod på at tage handsken 
op og sige ja til at være formand for 
HELE Nivå Bådelaug: Alle interesser, 
alle udvalg, alle medlemmer.

Selv er han vokset op i en sejlerfa-
milie – som 10-årig gik han sin far 
til hånde ved apteringen af familiens 
første kølbåd, en Drabant 27 – som 
de siden sejlede utallige ture i, mens 
Bjørn voksede op. Som 18-årig købte 
han sit første surfbræt. Vand har altid 
været et vigtigt element i Bjørns liv. Han 
har også prøvet roning og kajak, men 
det er bedst med vind og sejl – tæt på 
vandet, så man kan mærke det.   

Bjørn siger selv, at han vil være et friskt 
pust for Nivå Bådelaug. Og at han i sit 
daglige arbejde som chefkonsulent i 
KMD (hvor han rådgiver kommuner og 
regioner i at få mest muligt ud af KMD’s 
it-systemer) er drevet af at ”at forbedre 
ting”: At finde nye veje, nye løsninger, 
nye samarbejder, så vi kan bruge tiden 
på det, som er vigtigt.

Så byd ham godt velkommen som ror-
gænger i klubben – selv om han sikkert 
vil udfordre os i ikke at gøre alting ”som 
vi plejer”.

Annemette Allerup
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I juniorafdelingen er teoridelen startet. 
De unge sejlere hygger lidt sammen 
med at få genopfrisket knobteknikker, 
høre om førstehjælp og senere skifter 
fokus mod mere sejlteori. I år er Slet-
ten inviteret med, ligesom vi har sejlet 
vintersejllads hos dem. 

Den 18. april er der kæntringsøvelse 
på Skovly Skolen kl. 14-16 samt 
svømmeprøve (alle er velkomne, også 
selvom de før har aflagt kæntrings-
prøve). Den 12. april kl. 10.00 er der 
jolleklargøring og tildeling af joller.

Vi har 4 Zoom-8 joller og pt. er 
der en Zoom-8 sejler, der er med til 
teoritimerne. Dvs. der er plads til i al 
fald 3 mere. Så giv gerne en mail til 
undertegnede, så vi kan reservere en 
plads til Jer. 

For optimistsejlerne kan vi sige, at vi 
får nogle nyere joller, og ikke mindst 
skal vi få opgraderet antallet af jol-
levogne, så alle kan få en jolle med 
jollevogn. Sidst, men ikke mindst, 
har vi af Fredensborg kommune fået 
bevilliget halvdelen af pengene til 
en FEVA RS jolle, som vi er ved at 
købe. Feva’en er en tomandsjolle og 
vil være et supplement til den øvrige 
sejllads.

For de C– og B-optimister, der har 
sejlet før, starter sejladsen allerede 
24. april, hvor det endnu kan være 

koldt mens nye sejlere først starter 5. 
maj, hvor vi satser på, at det er blevet 
lidt varmere. 

Sæsonen kører fra 24. april hver 
mandag og torsdag kl. 17:00 til 
18.30 eller deromkring afhængig af 
vejr og lys, og frem til og med uge 
26 (torsdag d. 26. juni). Så er der 
sommerpause til 12. august, hvoref-
ter sæsonen kører frem til det bliver 
for koldt og mørkt til at sejle. Den 4. 
oktober er der Klubmesterskab, book 
gerne datoen tidligt. Der vil også 
være sæsonafslutning på et tidspunkt 
– men det afhænger af lys og varme.

Som noget nyt vil vi tilbyde sommer-
sejlads i år. Det kommer til at være i 
Feva jollerne og Zoom-8 jollerne. Vi 
planlægger at sejle hver aften man-
dag til fredag i uge 27 og 28. Det 
bliver lagt separat tilmelding frem til 
dette i løbet af foråret.

Den næstsidste weekend af juni plan-
lægger vi en sejltur til Hven. Det bliver 
for alle sejlere og deres familie i det 
omfang, vi kan skaffe private både, 
plads i Rib’en osv. Hvis stemningen 
er til det, sover vi på Hven og vender 
først hjem søndag.

Sejlerskolen har også tilbudt at ud-
byde Junior sejlads i J80 på udvalgte 
lørdage. Vi vil, når de er planlagt, 
vende tilbage med datoer.

Sæson i Juniorafdelingen for 
Optimist, Zoom-8 og Feva
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Vi glæder os meget til at komme i gang og håber, det bliver endnu en fanta-
stisk sæson.

Jane, Juniorafdelingen
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SURF'S UP

Sæsonstart lørdag 25. april kl. 12.00

Vi glæder os til at vise jer vores nyt 
udstyr her ved sæsonstart.

Vi har igen i år været på det store ind-
køb, vi har indkøbt junior sejl og opad. 
Og der vil igen i år blive udskiftet ca. 
25 nye sejl og og et par boards plus 
diverse dele, der også trænger. 

I år afholder vi både Formula/Slalom, 
Kona, og klubmesterskaber, derfor 
afslutter hver måned med en lille kap-
sejlads. En kapsejlads, hvor alle kan 
deltage og kæmpe om æren og titlen.

Vi deltager i DBO stævnerne Young 
Gun, Formula, Slalom og Wave rundt 
om i Danmark, der er altid mindst et 
medlem med til et af stævnerne. 

Vi underviser i den kommende sæson:
Tirsdag kl. 16.00-18.00 Juniorhold 
øvet
Tirsdag kl. 18.00-20.00 Juniorhold 
Begynder
Onsdag kl. 18.00-20.00 Begynder & 
Øvet
Torsdag kl. 18.00-20.00 Begynder & 
Øvet
Torsdag kl. 18.00-20.00 Formula Træ-
ning 
Lørdag kl. 09.00-11.00 Begynder & 
Øvet 
Søndag kl.12.00–15.00 Fri træning for 
alle medlemmer

Der vil være følgebåde i vandet på alle 
undervisningsdagene, og vi har uddan-
net flere hjælpere, så selv om det ikke 
er en undervisningsdag, er der altid et 
medlem der kan sejle vores følgebåde. 
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Vi planlægger et Speedbådskursus i 
april i begyndelse af sæsonen, som er 
lovpligtig for de følgebåde vi benytter 
i Nivå. 

Husk ”De 10 Bud for Windsurfere” - har 
I ikke fået udleveret en folder fra

Søsportens Sikkerhedsråd, så er de til 
rådighed i klubben.

Glæd jer til en sommer med sol, vind 
og cookies.

Instruktørerne i Nivå

• Windsurf Sæsonstart Lørdag 25. 
april kl. 11.00

• Formula/Slalom & Kona stævne i 
Nivå 9-10. maj

• Hele Danmarks Surf dag/Nivå 
Store Havnedag Grundlovsdag 5. 
juni kl. 12.00

• SOAK Sommersjov i Nivå 27-31. 
juli kl. 08.00-12.00-16.00

• Klubmesterskaberne lørdag den 
19. september kl.12.00

• Efterårsferien surf i Nivå 9-11. 
oktober kl. 12.00-15.00

• Jule Surf 24. december kl. 12.00

 

Der er pladser tilbage på vores skolehold og der er stadigt et par 
pladser hylder til privat udstyr.

Vi ses på vandet til lidt vandsport.

Nivå Bådelaugs Windsurfer 2015
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Der er her ved redaktionens slutning 
godt gang i Sejlerskolens vintertræning 
med et højt fremmøde og stor entusias-
me blandt de deltagende. Vinteren er i 
skrivende stund snart overstået, faktisk 
har vi ikke lagt meget mærke til den og 
vandet har slet ikke været stift. Det var 
kun et par gange at vi måtte fjerne sne 
på bådene inden vi tog ud.

Teoriholdet med 14 tilmeldte med Henry 
Angelo som kyndig instruktør er snart 
på vej til duelighedsprøven og formo-
dentlig nu afsluttet med godt resultat.
Vi har i marts måned afholdt oriente-
ringsmøde med et godt fremmøde, så 
vi håber på en god sæson. 

Hvis du missede mødet er du velkom-
men til at henvende dig på sejlerskolens 
mail eller pr. telefon. Vi i sejlerskolen 
glæder os til at komme i gang med 
den nye sæson for praktisk sejlads og 
kapsejlads som starter sidst i april. I 
skrivende stund er der stadig ledige 
pladser tilbage på nogle af holdene.

Kontakt os gerne på sejlerskolen@
nivaabaadelaug.dk  ved behov for 
yderligere information. 

Tilmelding og holdoversigt finder du på 
klubmodulet.

Vi lider stadig af mangel på instruktø-

Sejlerskolens vintertræning
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rer, faktisk er et enkelt hold, mandag, 
oprettet med forbehold for at finde en 
fast instruktør, men vi håber her i skri-
vende stund, at vi kan trække på vore 
reserveinstruktører. Kontakt os gerne på 
ovenstående adresse hvis du selv har 
lyst, eller måske kender en, der vil have 

interesse for at virke som instruktør/
afløser i den kommende sejlperiode.

Mange sejlerhilsner 
Sejlerskoleudvalget:
Jeannette Caspers
Kenneth Schiller
Susanne Lykke Stegenborg
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Nyt fra kapsejladsudvalget

Den milde vinter har givet mulighed 
for at gennemføre kapsejladstræning 
de fleste søndage. Vi er nu oppe på så 
mange tilmeldte, at der af og til må sejle 
fem i hver båd eller nogle må ”sidde 
over” i dommerbåden. Vintertræningen 
er forhåbentlig med til at give gode 
placeringer i såvel Sejlsportsligaen som 
i Sportsbådsligaen.

Vi forventer fremgang indenfor alle de 
aktiviteter, vi udbyder.  Begrænsnin-
gerne ser ud til mere at være i form af 
manglende instruktører end mangel på 
materiel. Derfor endnu engang en op-
fordring til medlemmerne om at give en 
aften om ugen i Sejlerskolen, Ungdom 
eller Handicap.

Som noget nyt er der taget initiativ til 
at genoplive Øresundsugen. Selvom det 
er lidt uklart hvad det indebærer, er her 

en opfordring til alle udvalg om at se 
på mulighederne for at afvikle nogle 
aktiviteter i ugen 10. – 15. august. Se 
mere under kapsejlads.

Ligasejladserne
”Den største nyskabelse i sejlsport i de 
sidste 100 år”. Så store er ordene om 
ligasejlads, der nu breder sig over hele 
verden. Sidste år var det kun Tyskland 
og Danmark der havde ligasejladser, 
men år er der 14 lande med. I Tyskland 
er der 72 klubber i ligaen, i USA et 
tilsvarende antal og mange europæiske 
lande er nu også med. Det er spæn-
dende, det er publikumsvenligt og det 
øger interessen for sejlsport. 

Nivå Bådelaug blev kvalificeret til Sejl-
sportsligaens 2. division, og vi er ved at 
sætte hold i øjeblikket. Alle medlemmer 
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opfordres til at overveje deltagelse, så 
vi kan sætte de bedste hold. Med et 
bruttohold på otte til hvert stævne, er 
der mulighed for at mange kan komme 
med og få oplevelsen ved at deltage i de 
stort opsatte stævner. Sejlsportsligaen 
sejles i Dansk Sejlunions J70’er, som der 
er solgt 700 af i løbet af de sidste to år.

I den åbne Sportsbådsliga, som sejles 
sammen med Sejlsportsligaens 1. Division, 
er der mulighed for at sejle i klubbens to 
J80’er. Også her er der mulighed for at 
komme på et hold.

DM 2015 – igen i Nivå
Den 20. – 23. august holder vi DM for IF og 
L23. I begge klasser forventer vi deltagere 
fra NB, som vi håber vil klare sig godt. Der 
sejles på én bane, men vi skal stadig bruge 
en del hjælpere både på vandet og i land. 
Vi regner med deltagelse af ca. 35 både.

Finnjolle klubben har spurgt, om vi kan 
afholde deres DM 2015. Vi må desværre 
afslå anmodningen, da vi ikke kan passe 
det ind i det øvrige program.

101 Aphrodite klubben har opgivet at 
samle 15 både til et DM,  men vil gerne 
afholde et klassemesterskab og det kan vi 
kombinere med Øresundsugen ved at lade 
101’erne deltage i vores onsdagssejlads og 
afholde en aftensejlads for dem mandag 
den 10. august og torsdag den 13. august. 
Det er vist første gang et klassemesterskab 
består af en række aftensejladser, og det 
kræver ikke de store ressourcer fra vores 
side. Vi forventer ca. 10 både fortrinsvis 
fra Rungsted.

J80 stævne
Den 1. – 3. maj afholder vi J80 stævne, hvor 
vi forventer deltagelse fra de efterhånden 
mange J80’er på Øresund. Til dette stævne 
kan vi også godt bruge hjælpere.

Onsdagssejladser
I år vil der blive afholdt 21 sejladser, heraf 
én tune-up sejlads og to distancesejladser 
med omvendt handicap. Sejladsbestem-
melserne er revideret i samarbejde med 
Sletten, så sejladserne bliver endnu bedre.

Christian Caspersen



Nikolaj Kruppa Formula, Danmarksmester i 2015

Stævne i Nivå FORMULA / SLALOM/ OPEN FUN & 
KONA 9-10. maj 2015 

Det er aldrig for sent at prøve noget 
nyt, og alle kan deltage i Open Fun 
eller i Kona sejladserne på et af klub-
bens mange boards. 

Der kommer rigtig mange Kona 
sejlere fra Sverige igen iår, så kom til 
sejlads fest i Nivå.

Det er en kombination af sejladser 
– og det er herrefedt. Det er også 
en stor oplevelse at være en del af 
teamet, der står for afholdelse af 
stævnet. Så hvis du ikke vil på bræt-
tet, så kom med på en båd og oplev 
kapsejlads på første række. Vi har 
altid brug for hjælp.

Formula er kapsejlads, hvor man sej-
ler upwind til et topmærke og dernæst 
tager banen downwind. Slalom er 
downwind kapsejlads, hvor fart og 
teknik er afgørende. 

Kona One er en en-type windsur-
fingklasse. Klassen er i stor vækst og 
benytter et mere traditionelt wind-
surfing koncept, et langt og relativt 
smalt board med sværd. Klasserne 
i Kona-One disciplinen er delt ind i 
vægtgrupper med en tilhørende sejl-
størrelse. Og som den eneste disciplin 
har Kona-One den regel, at man ikke 
må pumpe. 
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 Tim Aagesen Kona, Verdensmester i 2011 

Tanken er, at man kan komme til 
stævner, uden at have trænet sin 
styrke. Derimod er teknik og taktik 
det afgørende. Meld jer til hos din 
Instruktør! 

Open Fun klassen er rettet mod sej-
lere, som vil i gang med kapsejlads, 
evt. kun har en enkelt dag til rådig-
hed, eller endnu ikke er helt klar til at 
deltage i ranglisten.
 
Alle kan deltage i Open Fun, sejlad-
serne afvikles sammen med Formula 
eller Kona, alt efter vind og antal 
deltagere. Her kan du udfordre dine 
venner og få nogle gode oplevelser 
sammen.  

Vil du vide mere – 
så kontakt din instruktør

Slalom i Nivå
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Atter i år: Store Havnedag 5. juni kl. 12-16
Vi gentager succes’en og åbner havnen for alle, der gerne vil prøve alt det, man kan ”gå til” på Nivå Havn.

Det sker Grundlovsdag, så sæt kryds i kalenderen allerede nu og inviter familie, venner og bekendte med på moleræs – 
igen i år vil der være jazzmusik til at peppe stemningen op!
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Atter i år: Store Havnedag 5. juni kl. 12-16
Vi gentager succes’en og åbner havnen for alle, der gerne vil prøve alt det, man kan ”gå til” på Nivå Havn.

Det sker Grundlovsdag, så sæt kryds i kalenderen allerede nu og inviter familie, venner og bekendte med på moleræs – 
igen i år vil der være jazzmusik til at peppe stemningen op!
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Dag/1.start                              Sejlads/Dommer

22. april/18:45                       Trekant/NB

29. april/18:45                       Trekant/SB

6. maj/18:45                           Trekant/NB

13. maj/18:45                         Trekant/SB

20. maj/18:45                         Trekant/NB

27. maj/18:45                         Trekant/SB

3. juni/18:45                           Trekant/NB

10. juni/18:45                         Trekant/SB

14. juni/10:00                         Distance/NB

17. juni/18:45                         Trekant/SB

24. juni/18:45                         Trekant/NB

1. juli/18:45                             Trekant/SB

2015 aktiviteter Kapsejlads forsommer



Dag/1.start                              Sejlads/Dommer

22. april/18:45                       Trekant/NB

29. april/18:45                       Trekant/SB

6. maj/18:45                           Trekant/NB

13. maj/18:45                         Trekant/SB

20. maj/18:45                         Trekant/NB

27. maj/18:45                         Trekant/SB

3. juni/18:45                           Trekant/NB

10. juni/18:45                         Trekant/SB

14. juni/10:00                         Distance/NB

17. juni/18:45                         Trekant/SB

24. juni/18:45                         Trekant/NB

1. juli/18:45                             Trekant/SB

Dag                                              Aktivitet

15. april                                      Undervisning kapsejladsregler

22. april                                      Sejlerskolens kaphold starter

27. april                                      Sæsonstart praktisk sejlads

30/31. maj                                 Tur til ”et sted i Øresund”

5. juni                                          Store Havnedag/prøvesejlads

24.juni                                         Kursus i knob

26. august                              Kursus i motorlære                                        

4. september                         Natsejlads på Øresund

2015 aktiviteter i Sejlerskolen

27
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Bestyrelsen holder møder efter behov, og 
de annonceres på hjemmesiden, så med-
lemmer er orienterede om, hvornår de kan 
komme med inputs -  ligesom referater også 
vil kunne læses her af medlemmer. 

Fra den nye bestyrelse:

Mandag den 23. marts mødtes den ny be-
styrelse og konstituerede sig med Bjørn som 
formand, Niels Bang som næstformand, 
Karin som kasserer og sekretær.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer fordelte 
opgaverne som tovholder for de forskellige 
udvalg/aktiviteter mellem sig:

• Kapsejlads: Niels Bang
• Sejlerskolen: Christian Jønsson

• Handikap: Bjørn Ølgaard
• Optimister: Martin Skjøth-Rasmussen

• Tursejlerne: Brian Habekost
• Surfer: Steen Buck Hansen

• Følgebåde: Jesper  Schaadt og Brian Habekost
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Frisk Pust 
      - Formanden om Facebook

Der er mange meninger om Facebook. Og 
som alle andre effektive redskaber kan det 
både misbruges og være til stor nytte. Jeg 
bruger interessegrupper og chat dagligt, 
f.eks. til spontant at komme på vandet sam-
men med andre, når vejret er godt. 

Facebook kan være vores redskab til kontakt 
og dialog om sejlads. Det kræver bare at 
en god del af os er med i NB-gruppen, så 
vi let og hurtigt kan komme i kontakt med 
hinanden. Optimisterne og Surferne har 
allerede hver deres grupper – måske det 
er relevant med flere grupper. 

Hvis du ikke har prøvet grupper i Facebook, 
synes jeg du skal prøve det. 

Start med vores egen gruppe her: 
https://www.facebook.com/groups/
NivaaBaadelaug.

I  Facebook er der flere muligheder for at 
’skrue ned for støjen’. Jeg selv har slået alle 
Facebook-mails fra og min browser blokerer 
reklamerne. Så er der fred og ro til det, jeg 
synes er vigtigt på Facebook. 

Skal vi holde et medlemsmøde: ’Kom godt i 
gang med Facebook – tips & tricks’?

Vi ses i virkeligheden

                                                    Bjørn

Deres lokale værksted
NIVERØD AUTOVÆRKSTED APS

Niverødkongevej 12, 2990 Nivå

Tidsbestilling tlf. 49 14 71 24 • Fax 49 14 74 59
www.boschcarservice.dk/niveroedauto

niveroedauto@boschcarservice.dk
Speciale: BMW • HONDA

Forsikringsskader
dæk

 batterier
reservedele 

m.m.
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Havnekontoret
Nivå Strandpark 25
2990  Nivå

Havnefoged Torben Zedeler
Tlf:  7256 5305
Mobil: 2082 8040
Fax: 7256 5307
nivaahavn@fredensborg.dk

Annoncer:
sekretariat@nivaabaadelaug

Produktion
Ilsted Tryk
Tlf: 49 18 01 05
post@ilsted.dk

Redaktionen

Ansvarshavende redaktør:
Annemette Allerup
Vejenbrødvej 58
2980 Kokkedal

Mobil 4077 7762
nb-nyt@nivaabaadelaug.dk

Næste deadline til NB-Nyt:

      Materiale deadline      Udkommer
Nr. 3 2015              15. maj                                                 5. juni 
         

Åbningstider:

Forår (15/4-14/6):
kl. 10.00-12.00 
alle ugens dage

Sommer (15/6-15/8):
kl. 14.00-16.00 
alle ugens dage
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Synkning og 
vandindtrængning

Ingen selvrisiko

Dine fordele 
ved forsikring hos 
Pantaenius

Fast forsikringssum

Nyt for gammelt
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Tyskland · Storbritannien · Monaco · Danmark 
Østrig · Spanien · Sverige · USA · Australien

Skive · Tel. +45 9751 3388

www.pantaenius.dk

Så er det tid til 
speedbådskørekort! 
Det er 
næsten forår,

så vi har planlagt et Speed-
bådskursus: 

Vi starter med teori efter 
påsken, og derefter går vi 
på vandet i en af vores føl-
gebåde. 

Vi aftaler sejladstider på det 
første indkaldte teorimøde.
I skal mindst have 2 timer på 
vandet  og afsætte 
1 time til prøven

Tilmelding på Nivå Bådelaugs hjemmeside

www.nivaabaadelaug.dk



Afsender:
Nivå Bådelaug
Nivå Strandpark 19
2990 Nivå

Afsender:
Nivå Bådelaug
Nivå Strandpark 19
2990 Nivå

Afsender:
Nivå Bådelaug
Nivå Strandpark 19
2990 Nivå

Varmrøget torsk med marinerede jomfruhummerhaler, 
hummercreme og fennikelcrudite.

Oksefilet helstegt med rosmarin og timian. 
Hertil pommes røsti med mandler og citron, grønne og 

hvide asparges, syltede ribs samt rødvinsglace.
Mørk og hvid chokolademousse 
med friske jordbær og croquant. 

3 retters Sct. Hans menu for kun 289,- kr.
Vi kunne desværre ikke åbne op til påske. 

Men vi håber, der snart kommer en løsning, 
så vi kan ses igen. 

Mange hilsner
Rokil og Andreas

Economique
B BB


