
Referat fra generalforsamlingen 2016 

     Søndag d. 7. feb. Kl 13.30 på Marinaen  

 

Si
d

e1
 

Referatet er teksten med kursiv noteret ved punkterne i dagsordenen 

Dagsorden ifølge vedtægterne §8 

1. Valg af dirigent  

a. Jens Aage Jensen blev valgt 

b. Referenter Grethe Vynne og Inger Jydholm 

c. Stemmetællere Henrik Nykjær og Dan Cort Jørgensen 

2. Formandens beretning (v. Erling) 

a. Formanden berettede, hvorledes året var gået især med hensyn til det 

udadvendte PR-arbejde. På det første bestyrelsesmøde i januar 2015 

blev der oprettet et PR-udvalg, der har lavet en strategi for både 

internt og eksternt PR. Der blev også oprettet et Vild Med Vand-udvalg. 

Mere herom senere. 

b. Vedr. PR: Der er lavet en hjemmeside http://godedagepaavandet.dk/, 

der informerer om vore aktiviteter og tilbud. Der er lavet diverse 

plakater, et reklamesejl mm. til brug for vores ”Åben Havn Dag” som 

var samtidig med Flugten til Hvalpsund d. 7-6-2015 Desværre var vejret 

dårligt, så vi fik ikke mange gæster på havnen. 

c. I Dr. Ingridhallens foyer har der det meste af 2015 kørt en 

”Reklamevideo”, der informerer om Nautilus mange forskellige tilbud. 

d. Nautilus har meldt sig til Dansk Sejlunions projekt: Vild Med Vand. Det 

går ud på at få lavet nye aktiviteter på havnene i et samarbejde mellem 

de klubber, der allerede er på havnene. Hertil kan der søges midler i 

størrelsesordenen kr 10.000 pr havn. Vi vil søge om midler til to 

legepladser: En vandlegeplads og en landlegeplads. 

e. Datoen for VMV’s Åben Havn er sat til 29-05-2016 og bestyrelsen 

håber, at mange medlemmer vil bakke op om arrangementet. 

f. Nautilus har flere gange deltaget i klubdage i Farsø og her informeret 

interesserede om de aktiviteter, vi kan tilbyde i Nautilus. 

g. Erling fortalte om bestyrelsens planer om at lave 2 legepladser ved 

klubhuset. Den ene en vandlegeplads i hjørnet mellem krabbebroen og 

stenmolen. Den anden en landlegeplads på græsset syd for klubhuset. 

Der søges om midler til begge ved forskellige fonde og snarest ved 

VMV. Vi har endnu ikke modtaget svar, så vi ved endnu ikke, om der 

kommer penge. 

h. For at styrke ungdomsafdelingen er der indkøbt 2 stk. Feva-joller- Den 

ene er sejlklar, den anden behøver en mindre reparation, sejl og rig. 

Der skal søges om midler til indkøb af to stel sejl samt mast, ror, sværd 

mm. så vi ender med at have to ens sejlklare fevajoller. I alt skal der 

søges om ca. kr. 25.000 

i. Som legetøj til ungdomsafdelingen er der købt 2 stk Polokajakker á 500 

kr. Begge meget brugte og formanden efterlyste hjælp til at få dem 

repareret. (Efter general-forsamlingen tilbød Hans Jensen at udføre 

reparationen, tak for det). 

http://godedagepaavandet.dk/
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j. Formanden informerede om succesen med krabbefiskerkassen. Han 

anslog at omkring 1000 børn og voksne har benyttet udstyret i løbet af 

sæsonen 2015. Han fortalte, at det er gået lidt hårdt ud over nettene, 

men at han nu har fået sponsoreret nogle rustfrie mere solide netbøjler 

af smeden i Østrup 

k. Vi har mange gange i løbet af året fået omtale af vore aktiviteter i 

lokale aviser, og vi har ligeledes annonceret i lokalaviserne, når vore 

aktiviteter begyndte i foråret og efter ferien. 

l. Nautilus vil blive omtalt med tekst og billeder i en ny bog om 

fritidsaktiviteter i Vesthimmerlands Kommune. Også god PR for 

Nautilus. 

m. En kort omtale af indvielsen af Saunaen med ”dronningens besøg”. 

n. Med henvisning til de brændte både, forklarede formanden kort om 

betingelserne ved forsikring: Man skal have en kasko-forsikring, hvis 

man vil være sikker på at få erstatning, hvis éns båd bliver skadet. 

o. Havnen er i december blevet uddybet og overholder formentlig nu de 

dybder, der er angivet i søkortene. 

p. Nautilus har fået Swip og MobilPay især til glæde for vinterbaderne, 

som nu let kan betale for gæster, som i øvrigt er meget velkomne. 

Ligeledes er det nu let at betale, hvis man har lejet klubhuset eller 

saunaen. 

q. Erling viste en medlemsoversigt, der viste antallet af medlemmer pr 04-

02-2016 i de forskellige afdelinger. 

1. Roere      24 

2. Sejlere    103 

3. Motorbådssejl.     22 

4. Juniorer        7 

5. Mandags/pigesejlere      9 

6. Kajak        2 

7. Vinterbadere     47 

8. Passive medlemmer      2 

9. Æresmedlemmer      2 

10. I alt          218 

r. Erling viste derefter en statistik over prisen for et medlemskab i 34 

tilfældigt udvalgte sejlklubber i DK. 

s. Gennemsnittet var kr 738, medianen var kr 650, så de nuværende 

kontingenter på kr 700 i Nautilus er ikke i den dyre ende.  

t. Til slut takkede Erling alle, der har ydet noget for Nautilus. 

3. Beretning fra udvalgene 

a. Kapsejlads Mogens Mejlby 

a. 10 -12 både har deltaget sommeren igennem. Pga det hårde vejr har 

det været hårdt ved grejet, til gengæld har deltagerne lært meget om 

sejlads. 

b. En opfordring til at deltage i egen båd, som skipper eller som gast. 
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b. Mandagssejlerne Dan C 

a. Princippet er at man som elev sejler i egen båd. 

b. Der er opstået et behov for, at man kan tage duelighedsbevis. Vinteren 

igennem har der kørt et kursus med 14 deltagere. Jens Aage har været 

lærer og vejleder. D. 9/3 aflægges der prøve. 

c. Der blev forespurgt, om der bliver mulighed for at tage Yachtskipper III. 

Der blev svaret måske. 

d. De mænd, der har været med i flere år har dannet ”en lille klub”, der 

hygge sig med at sejle sammen hver mandag. 

e. Ved pigesejlads har der været én ren pigebåd, som ikke har deltaget i 

den teoretiske del. En enkelt gang har der været to pigebåde. 

c. Ungdomsafd. Inger Jydholm 

a. Der har været syv juniorsejlere hvoraf nogle meget unge. Pga. af det 

hårde vejr er en del af sejladserne foregået i havnen inden for molerne. 

b. Inger sætter spørgsmålstegn ved, om vi fortsat har en 

ungdomsafdeling. Vi har ikke lige nogen, der vil overtage træningen 

efter sommerferien. 

d. Aktivitetsudv. Grethe V 

a. 2015 har været præget af særdeles mange arrangementer. Vi har haft 

18 forskellige arrangementer incl. Stativdage. 

b. Tilslutningen har været tilfredsstillende og kun få er blevet aflyst pga. 

vejret (Livøtur, Sillerslev whiskysmagning.) 

c. Som noget nyt indførte vi i år en ’novemberfrokost’ i forbindelse med 

standerstrygningen. 

e. Klubhuset Lykke 

a. Vi har fået en ny stander, da den gamle var rådden. 

b. Klubhuset er blevet malet med god hjælp fra medlemmerne. 

c. Lykke stopper nu som klubhusformand efter mange år på jobbet. 

f. Roafdelingen Torben Pind 

a. Tre tur var aflyst pga. vejret 

b. Turen til Grækenland var en stor succes hvor 11 roere deltog. 

c. Hen over sæsonen har vi ca. 25 roere 

d. Fællesspisningen en gang om måneden har stor tilslutning. 

e. Kaninkurser vil i år blive afholdt i samarbejde med Skive og Viborg 

roklubber 

g. Mastehus John Dam 

a. Der er ledige pladser i mastehuset 

b. Brug venligst stigerne i stedet for at træde på andres master. 

c. Der er indkøbt nye nøgler, men vi mangler stadig at udlevere en 1/3-

del. 

h. Vinterbaderne Jannie Sørensen 

a. Vinterbaderne har haft en ønskestart, og vi er nu blevet ialt 54 

medlemmer, så det har været nødvendigt at udvide åbningstiderne. 
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b. Vi har en udfordring med omklædning, men vi har fået lov til at bruge 

Moleknasten. 

c. Vinterbaderne har en rengøringsturnus, så to deler rengøringen en uge 

ad gangen. 

d. Vi er glade både for vores Facebookside og kalender, som vi anvender 

til intern kommunikation. 

4. Regnskab og budget (v. Poul) 

a. Regnskabet blev fremlagt og godkendt 

b. På foranledning af revisorerne blev bestyrelsen pålagt at offentliggøre 

en redegørelse vedr. økonomien omkring byggeriet af saunaen, da 

budgettet blev overskredet. 

5. Fastsættelse af kontingenter 

a. Bestyrelsen foreslår, at vi indfører husstandsmedlemsskab. 

i. Første medlemsskab     kr 700,-  eller 575,- se bilag 1 

ii. Efterfølgende senior husstands medlemsskab kr 400,- 

iii. Junior medlemsskab     kr 250,- 

iv. Leje af jolle i ungdomsafdelingen  kr 300,- 

v. Vinterbader kun vinter     kr 475,- 

vi. Plus vinterbader (El-afgift)   kr 225,- 

a. Der var stort flertal for at indføre et husstandsmedlemsskab (31 for og 

7 imod) således at første medlemskab skal koste 575 kr årligt. 

Efterfølgende kontingenter blev vedtaget som foreslået af bestyrelsen. 

b. Hans Poulsen foreslår at vedtægterne bliver gået igennem, så de er i 

overensstemmelse med praksis. 

c. Nedsættelsen af kontingent til kr 575 årligt er begrundet med, at 

Rorbladet fremover udkommer elektronisk, og at spisningen ikke 

fremover blive betalt af Nautilus. 

6. Indkomne forslag. 

Vinterbadernes status (bestyrelsen blev på sidste generalforsamling pålagt at komme med 

forslag) 

a. Bestyrelsen foreslår at vinterbaderne er en alm. afdeling af Nautilus, og at de får samme 

rettigheder som andre medlemmer af Nautilus og dermed stemmeret ved generalfor-

samlingen. Dog fastsættes deres kontingent særskilt, da de ikke kan bruge klubhuset i deres 

sæson, det er lukket ned om vinteren, og efter aftale ikke modtager et klubblad eller deltager i 

bespisningen ved generalforsamlingen. 

a. Det blev vedtaget at vinterbaderne skal være fuldgyldige medlemmer 

på lige fod med alle andre medlemmer af Nautilus 

b. Saunaen 

i. Nautilus ejer Saunaen, da pengene er søgt i Nautilus navn og CVR. nr.  

ii. Der skal laves en lejekontrakt mellem Nautilus og vinterbaderne, som træder i kraft, 

hvis vinterbaderne ikke får status som alm. medlemmer af Nautilus eller, hvis de 

senere ønsker at blive en selvstændig forening. 

iii. Lejen skal dække de omkostninger, der er forbundet med drift og vedligehold af 

saunaen. 
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iv. Kontrakten underskrives af Nautilus bestyrelse samt Grethe Uhd og Jannie Sørensen 

for vinterbaderne.  

v. Lejekontrakten skal have en løbetid på 20 år med ret til forlængelse, hvis den ikke 

misligholdes.  

a. Punkterne b2 til b5 bortfaldt, da vinterbaderne fik status af fuldgyldige 

medlemmer af Nautilus  

c. Skal vi fortsat have et trykt blad tilsendt. Det koster ca. kr. 20.000,- årligt eller skal vi gå over til 

at maile en PDF. Det er næsten gratis. Se bilag 1 

a. Rorbladet bliver fremover udsendt elektronisk til medlemmerne 

d. Skal vi fortsætte med at Nautilus inviterer til spisning i forbindelse med generalforsamlingen? 

Det koster ca. kr. 10.000,- årligt. Se bilag 1 

a. Spisningen ved generalforsamlingen bortfalder. Se ovenstående 

e. Forslag om at Nautilus belønner og anerkender, det store frivillige arbejde, der bliver gjort i 
klubben. Jeg foreslår kontingentfrihed eller kontant påskyndelse.? (Forslag ved Hans Poulsen) 

a. Bestyrelsen kommer med et oplæg til, hvordan man fremover kan 
påskønne frivilligt arbejde i foreningen. 

b. Der fremkom forskellige forslag, men der blev ikke vedtaget noget. 
7. Nedsættelse af udvalg/afdelinger 

a. Bestyrelsen har ikke planer om at oprette nye afdelinger eller nedlægge gamle.  

8. Valg iht. Vedtægterne § 11 og på valg er: 

a. Kassereren Poul Dalgaard                         Genvalgt 

b. Mandagssejlerne Dan C Jørgensen         Genvalgt    

c. Roerne Torben Pind                Genvalgt  

d. Ungdomsafd. Inger Jydholm               Ingen stilled op. Bestyrelsen forsøger at finde én 

e. Aktivitetsudv. Grethe Vynne               Ingen stilled op. Bestyrelsen forsøger at finde én 

f. Klubhuset Lykke Kristensen               Grethe Vynne modtog valg for 1 år.  

1. Erling forklarede, at der er lavet en aftale med en ung 

pige, der kommer og gør rent 

2. Niels Erik Bendixen bliver VVS-pedel og Verner Nielsen 

tømrer-pedel. 

3. Grethe tager sig af indkøb af rengøringsmidler mm. 

samt udlejning. 

9. Valg af suppleanter til alle afd./ udvalg i bestyrelsen. 

a. Klubhus                                                         Inger Jydholm 

b. Ungdomsafd.                                               Ingen stillede op. Bestyrelsen forsøger at finde én 

c. Kapsejlads                                                    Lasse Thulstrup 

d. Mandagssejlerne                                        Mogens Mejlby 

e. Aktivitetsudv.                                              Ingen stillede op. Bestyrelsen forsøger at finde én 

f. Roerne                                                          Elsebeth Pedersen 

g. Mastehus                                                     Niels Erik Bendixen 

h. Vinterbaderne                                             Jannie Sørensen 
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10. Valg af revisorer iht. Vedtægterne § 14: 

a. To revisorer: Nuværende er Jørgen Nøhr, Hans Poulsen  

1. Begge modtog genvalg. 

b. Valg af revisor suppleant                             

1. Niels Elkjær valgt 

11. Vedr. Redaktionsudv.  

a. Udvalget er ikke med i bestyrelsen (I mange år har det været et bestyrelsesmedlem, der har 

lavet bladet.) 

b. Erling fortsætter med at lave hjemmeside og næste nr. af Rorbladet. 

c. Det er aftalt. at Rorbladet derefter redigeres af Niels Østergaard.  

d. Valg af en suppleant. 

a. Det blev besluttet at nedsætte et ad hoc-udvalg. Det skal være et 

kommunikationsudvalg som varetager kommunikationen både internt 

(Rorbladet) og eksternt (PR) 

b. Niels Østergaard blev valgt som formand. 

c. Dan og Torben sidder i forvejen i PR-udvalget. 

12. Evt.  her kan der ikke besluttes noget. 

a. Dan gjorde rede for indlægget i sejlerbladet, der handler om at udvikle 

klubben ved at inddrage andre aktiviteter i klubben f.eks roere og 

vinterbadere. 

b. Per Virkelyst fremsatte et ønske om at få en forhandling med den 

lokale Dag’li Brugs om at få en OK-dieseltank på havnen. 

c. Claus Storgaard foreslår en ”Byttedag for roere og sejlere” 

d. Hans Poulsen foreslog, at man næste gang der evt. Skal indføres en ny 

aktivitet, skal man udnævne en tovholder, så alle formalia overholdes. 

e. Poul Dalgaard stopper efter denne valgperiode. 

f. Lone Hammer gør opmærksom på, at der er en fejl i kalenderen, da 

svømning torsdag ikke er ført på. 

g. Niels Østergaard efterlyser gode tips til en folder til gæstesejlere. 

h. Der blev gjort opmærksom på at der er VHF-kursus i Virksund d. 21-22 

februar. 

Referat godkendt 

 

 

Dato       Dato 

 

______________________________________  _______________________________________ 

Ordstyrer:         Jens Aage Jensen   Formand: Erling Vynne  


