
Formandens Årsberetning for NB 2017 

I foråret 2017 overtog jeg roret som nyvalgt formand i Nivå bådelaug's bestyrelse og 
det på trods af, at der var oprørte vande i klubben. Det vidste jeg godt, da jeg sagde 

ja til at sidde for bordenden i NB's bestyrelse. Mit mål var, at ganske få pejlepunkter 
skulle fastholdes, for at få fokus på en ret kurs for hele klubben. Nemlig: 
  

1. Forbedring af økonomien, som skulle være gennemsigtig og ens for alle klubbens 
afdelinger. 

 
2. Forbedring af klubbens nedslidte faciliteter og på den lange bane at få et nyt 

klubhus, der kan rumme alle klubbens medlemmer. 

 
3. Forbedring af omgangstonen blandt klubbens medlemmer i både skrift og daglig 

tale 😊. 

  
For at få disse tre fokuspunkter til at gå i opfyldelse var det vigtigt, at få en 
sammensat en bestyrelse, som var villig til at bruge tiden konstruktivt og arbejde 

målrettet med opgaverne. 
Der har fra det første møde været enighed i bestyrelsen om, at vi er frivillige, og at 

det også betød, at det skulle være sjovt at udføre de opgaver, der stod for døren og 
at tonen på møderne skulle være god og venlig. For at opnå de bedste resultater i 
bestyrelsen fik hvert medlem af bestyrelsen deres eget arbejdsområde, som blev 

gennemgået og evalueret på møderne hver 3 uge. 
  

Hvordan gik det så med valgløfterne? 
  
1. Økonomisk har vi i bestyrelsen med Per Amby ved roret fået skabt økonomisk 

ensrettede prokura regler, som vi alle i Klubben arbejder ud fra i dag. Det vil sige 
at hver afdeling selv er ansvarlig for at økonomien hænger sammen i deres 

afdeling, og at større indkøb skal godkendes af bestyrelsen. Vi har passet på 
økonomien i år for ikke at komme ud med et for stort underskud. Den økonomiske 
strategi har virket positivt, så vi i år kommer ud med et samlet overskud. Dette set 

i modsætning til sidste års regnskab, som viste et forholdsvis stort underskud. 
Vores fondsudvalg i bestyrelsen, styret af Michael Rasmussen og Steen Buck, har 

resulteret i at vi har fået støtte til nye sejl til Fevajollerne og de har desuden søgt 
og fået bevilliget fondsmidler så vi kan forberede vores følgebåde. 

 

2. NB's klubfaciliteter var ved årsskiftet meget nedslidte og vores to fælles 
mødelokaler bar præg af mange års hårdt slid og trængte til fornyelse og 

optimering. Derfor indkaldte vi til en fælles arbejdsdag, for at starte på 
istandsættelsen af lokalerne. Der er blevet revet vægge ned, filtset, malet og lagt 
nyt gulv og der er kommet ny belysning. Alt i alt forbedringer der har givet en 

meget positiv tilbagemelding fra mange i klubben. Vi er ikke helt færdig med 
forbedringerne og Oasen er pt ved at blive malet. Den forventes at stå klar til 

klubstart så vi fra starten af sæsonen kan byde vores medlemmer velkommen i to 
helt nyistandsatte lokaler. Vi Har også indgået et samarbejde med Tursejlerne om 

at kunne låne deres lokaler, hvis vi mangler plads til et arrangement. På længere 
sigt skal vi have kommunen med på at bygge et nyt klubhus til vores mange 
medlemmer. Vi har derfor afholdt en arkitektkonkurrence i forbindelse med 

klubbens 50 års jubilæum, hvor der kom mange kvalificerede forslag på banen. 
Alle forslagene er nu afleveret til Fredensborg Kommune, som vil bruge dem som 
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inspiratision til den kommende nye Nivå Strandpark. Jeg har blandt andet været 
med til de første udvalgsmøder, hvor jeg fremlagde klubbens store behov for nye 

faciliteter. 
 
3. Den gode tone i klubben var for et år siden lidt svær at få øje på. Der var gamle 

stridigheder som var svære at lægge i glemmebogen, selv om alle var enige om, at 
nu var det tid til nye positive toner i NB. Derfor har bestyrelsen fra starten brugt 

tid på at få den gode tone frem igen og vi vil også takke Dansk sejlunions 
ordensudvalg for støtte i den sag. Det er meget vigtigt, at man kan yde en indsats 
i klubben, som frivillig, uden at der kommer negativ respons bare fordi man ikke er 

helt enig med pågældende. Vi er ikke ens og vi bliver det heller ikke, men vi skal 
have større respekt for hinanden som klubmedlemmer. Er tonen så blevet bedre? 

JA, det er den helt klart, dels via vores fælles arrangementer, som f.eks. den store 
grillaften med musik og store grilbøffer, og vores møder med afdelingerne omkring 
forventningsafstemning for fremtiden, har skabt en langt større samhørighed i 

klubben. Arbejdsdagen var også en super god dag, hvor rigtig mange gav et godt 
og positivt skub i den rigtig retning. Så det glæder mig rigtig meget, at vi nu hilser 

pænt, giver hånd og spørger ind til hvordan det går 😊 

  
Det har også været et år, hvor vi har fejret klubbens 50 års jubilæum og i den 
anledning havde vi inviteret gamle venner, medlemmer og andre, der har haft deres 

gang i klubben, og der var rigtig mange der kom og lagde vejen forbi og ønskedes os 
tillykke, der iblandt byens borgmester Thomas. Det var alt i alt en dejlig dag, hvor vi 

mindes den svundne tid i billeder, taler og oplæg fra dem, som kendte til historien. En 
dejlig dag som vil blive husket for ordene ``Vi kan, vi vil, vi gør det``. 
  

Klubbens forskellige afdelinger har også været flittige med aktiviteter i det forløbende 
år. Både på vandet og på land har der været travlhed især også med 

vinteraktiviteterne, som har omfattet både foredrag samt undervisning i navigation. Vi 
har også indgået et samarbejde med de andre klubber mod nord til gavn for 
jolleudvalget. Så der nu bliver arbejdet på fælles træning på skift i de forskellige 

klubber, men med samme faste instruktører. Vi har også profileret handicapudvalget i 

en stor konkurrence hos PFA Fonden som vi venter spændt på 😊 

  

  
Vi skal huske at alle medlemmer skal være aktive i forbindelse med at finde nye 
medlemmer og at aktiviteter tiltrækker og fastholder relationer mellem klubbens 

medlemmer. 
  

Jeg har bedt alle udvalgsformænd om at indberette om det forløbende år i deres 
afdelinger, så her vil jeg lade de indkommende indlæg fra afdelingerne tale for sig 
selv – (se herunder). 

  
Vi har været begunstiget med et rigtig godt samarbejde i bestyrelsen, der har 

fokuseret på fællesskabet til gavn for hele klubben. Derfor søger vi genvalg af Per 
(Kasserer), Michael (Næstformand) Lars og Frederik 
  

Vores vision er at: 
• Vi er en sejl- og surfklub for bredden, der tilbyde sejlsportsaktiviteter til alle 

aldersgrupper. 
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• Vi er drevet af frivillige ildsjæle der løfter i flok. 
• Nivå Bådelaug skaber interesse og glæde ved at "komme på vandet", også til 

personer med et handicap. Som sejl- og surfklub sætter vi rammerne for at 
dyrke et godt kammeratskab og et aktivt friluftsliv. Vores udvalg/afdelinger er 
omdrejningspunkt for de enkelte aktiviteter og tilbyder kvalificeret undervisning 

med tidssvarende materiel, gode faciliteter og med høj sikkerhed. 
  

  
Slutteligt vil jeg sige en stor tak til alle frivillige i NB - uden jer ville det ikke 
have været muligt at drive den dejlige klub vi har her på Nivå Havn. 

  
  

God vind til jer alle 😊 

  
Jesper Møller Hansen 
 

Formanden for NB 
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Handikap afdelingen. 
  

Året 2017 vil nok mest af alt blive husket som året hvor det ikke rigtigt blev sommer 
og megen blæst og regn.... 
Alligevel havde handikap afdelingen vores mest aktive år til dato. 

Vi har aldrig før sejlet med så mange medlemmer 
Vi har aldrig før haft flere dage / timer med sejlads 

  
Så selv om vejret ikke var til at styre, så var glæden, deltagelsen og entusiasmen i 
højsædet blandt alle vores medlemmer, som ikke lod sig kue af lidt regn og blæst – 

alle mødte trofast op og fik derved nogle fantastiske sejleroplevelser, overskridelse af 
personlige grænser og derved også forøget livskvalitet… der findes som bekendt ikke 

dårligt vejr – kun forkert påklædning 😊 

  
Dette tunge program med mange ugentlige sejladser, kunne kun lade sig gøre, med 
stor hjælp og assistance fra all vores frivillige, som igen i 2017 utrætteligt stille op 

uge efter uge, og var derved med til at gøre 2017 til et fantastisk sejlads år for alle 
vores medlemmer.   

  
Tusinde tak til alle vore frivillige hjælpere 
Sæsonen 2018 skal snart til at starte, med vedligeholdelse, vask, maling og polering 

af vore både samt planlægning af sejladserne. 
  

Vi er i den situation, at vi mangler 2-3 ekstra frivillige, for at kunne holde samme 
aktivitetsniveau som sidste år. Hvis der er noget af vores mange sejlende 
medlemmer, der har tid, lyst og kan sejle, så er I velkomne i vores lille team. 

  
 Med venlig hilsen  //  Kaj 
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Året med Windsurf i Nivå Bådelaug 
 

Undervisning i Windsurf 2017 
Vi har haft 125 elever gennem vores skolehold i 2017, tirsdag, onsdag, torsdag, 

lørdag & søndag. Når der er vind er der surfere på vandet i Nivå 😊 

 

Formula/Slalom og Kona Stævne i Nivå 
Igen i år var det Nivå Bådelaug, som satte sæsonen i gang for DBO Surf: Efter en lang, 

lang vinterpause var der sæsonstart for DBO med stævnet i Nivå. Formula/Slalom & 
Kona men for pokker, hvorfor skal det være så koldt?  
 

Surfdag som nu er lavet om til Store Havnedag 
Denne traditionsrige dag for os surferne i Nivå, nu lavet om til Store Havnedag. Det var 

og er altid en fornøjelse at komme på Nivå havn, glæden er speciel, når vi alle samarbej-
der. Tak til alle, der var med til at gøre dagen til en succes - jeg håber, I alle vil være 
med igen til næste år. 

  
I stil med sidste år havde vi forberedt at have åbent fra 12 til 16, men der var en stor 

forhåndsinteresse, så allerede fra kl. 11 stod de første ud på windsurferne. Alle fik en 
god oplevelse og en smagsprøve på, hvad det vil sige at være windsurfer. I alt havde 
vi dog ca. 50 potentielle medlemmer på besøg. Alle fik en forsmag på, hvad det vil 

sige at surfe med hjælp fra vinden.  
 

Sommersjov i Nivå Hav 
Der var fuldt hus til årets sommeraktiviteter i Nivå Havn for optimister og surfere. Det 
er næsten sikkert at, hvis vi har haft elever, som der ikke var udmattede efter denne 

uge, så var de i OL form, inden de kom til Nivå  
Der skete hele tiden noget, som kunne give lyst til at være på vandet og prøve 

forskellige former for søsport – og det er jo netop meningen med disse uger, som 
Fredensborg Kommune arrangerer: Alle fik prøvet at sejl en optimist, windsurf, sup, 
havkajak og/eller få en tur i vores baderinge. At give børn og unge muligheder for at 

afprøve fritidsaktiviteter, der findes i kommunen – og finde ud af, om de har lyst til 
”at gå til” noget af det.  

Tak til: Ildsjæle fra Nivå Bådelaugs optimister og windsurfere. 
 
Klubmesterskab 2017 

Årets ultimative prøvelse for alle NB surfere klubmesterskaberne 2017, det var dagen, 
hvor alle medlemmer begynder som øvet stiller op og har det sjovt, på vandet sammen. 

der var 35 plus til start, plus næste lige så mange på land. Klubmiddagen blev afholdt, 
med stort tak til tursejlerne og Lagunen, for en dejlig aften. 
 

DBO Formula & Slalom 
Vi er den mest vindende klub i Danmark igen i 2017. 

 
Julemanden i Nivå 

Vi sluttede året af i Nivå den 24.december med lidt julehygge - 400 æbleskiver, 40 
cookies og utallige liter kakao og gløgg. Mon der var plads til juleanden… jeg tvivler… 
Men der er nok flere, der er på Jule-kur i det nye år, vi skulle nødigt synke. I år var 

der indkøbt rigeligt med æbleskive til alle, så der var fest i klubhuset, flere benytter 
det gode og milde vejr til en fantastisk surftur på vandet, som i forhold til sidste år 
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ikke var koldt. Det er en fornøjelse, at der var så mange, der holdt vores lidt specielle 
tradition i hævd. Vi ses samme tid og sted næste juleaftensdag… 

 
 
Vi ses snart til Sæsonstart, som i år bliver lørdag d. 21 april kl. 11.00 


