
Referat fra Nautilus’ generalforsamlingen 5. feb. 2017 på Marinaen 

Referat med kursiv 

 s. 1 

Velkomst ved formanden 
1. Valg af dirigent 

Jens Aage Jensen blev foreslået og valgt 
2. Valg af 2 stemmetællere 

Dan Cort Jørgensen og Henrik Nykjær blev foreslået og valgt 
3. Valg af referent 

Inger Jydholm blev foreslået og valgt 
 

4. Bestyrelsens beretning    (Erling Vynne) 

Beretningen blev fremført som et PowerPoint Show med tekst og billeder, kommenteret af Erling. 

Erling bød velkommen til de fremmødte og konstaterede, at den eneste aktivitet der for øjeblikket var i 
gang, var vinterbadning. De andre lå stort set stille, selv om man så småt var begyndt at tænke på 
forårsklargøring. Roerne er dog allerede i gang med at lakere deres både og gøre dem klar i en opvarmet hal 
de har lånt. 

Erling gjorde opmærksom på at medlemmer var velkomne til at prøve at vinterbade ved blot at betale kr 20 
med MobilPay til Nautilus på nr 2762 1749 

Herefter viste han fordelingen af medlemmer pr 16/1 2017, som var: 

Antal medlemmaer    2016          16/1- 2017 
• Roere      24   26 
• Sejlere    103               110 
• Motorbådssejl.    22   24 
• Juniorer       7   14 
• Mandags/pigesejlere      9     9 
• Kajak        2     0 dog 9 plus-kajak 
• Vinterbadere     47   60 
• Passive medlemmer      2     0 
• Æresmedlemmer      2     2 
• I alt       218               245 en fremgang på 27 

 
Erling gjorde rede for de faste ugentlige aktiviteter i sommerhalvåret nemlig: 
 
9 uger i foråret og 9 uger i efteråret 
Mandage Mandagssejlads / pigesejlads 
Tirsdage Roning og kajak 
Onsdage Kapsejlads 
Torsdage Ungdomsafdelingen  
Og takkede de, der har stået for aktiviteterne og som har sørget for, at der skete noget uge efter uge. 
I forbindelse med takken var der en særlig tak til Grethe Uhd for hendes store engagement og flid som 
formand for vinterbaderne. Hun fik overrakt en kurv, da hun ikke længere ønskede at stå i spidsen for 
vinterbaderne. 
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Vedr. Halsvømning august-juni 

Nautilus har i et samarbejde med Hvalpsund gymnastikforening, Hvalpsund fællesforening og Farsø Tri og 
Trim kunnet tilbyde vore medlemmer svømning i Farsø i Dr. Ingridhallen  
Tirsdage  19.30-21.30 
Torsdage 18.00-19.00 
Søndage  10.00-12.00 
Kommunen betaler heldigvis hovedparten. Nautilus betaler kun for en time ugentlig, men vore medlemmer 
kan svømme alle tiderne. 
 
Vedr. Arrangementer i 2016 

Erling lavede en ganske kort gennemgang af de arrangementer der havde været i 2016 nemlig: 

• 23/3   Foredrag om kanalsejlads 
• 2/4     Første søsætning 
• 8/4     Klargøring af klubhuset 
• 9/4     Standerhejsning 
• 29/4   Forårsfest 
• 1/5     Sæsonstart i afdelingerne 
• 14/5   Pinseturen 
• 29/5  VMV Havnens dag 
• 30/5  Vinterbaderne slutter 
• 5/6  Klubdag 
• 23/6      Sct. Hans 
• 13/8      Fællesturen til Fur aflyst 
• 9/11      Ørredaften og vinsmagning 
• 17/9 Træskibene kom forbi 
• 24/9 Løvfaldsfest 
• 19/11     Standerstrygning og novemberfrokost 

 

Derefter lidt om VMV-Havnens dag 2016 og Erling oplyste at Havnens dag 2017 er Lørdag 10. juni 
Erling udtrykte håb om at mange medlemmer ville være med til at gøre dagen til god PR for Nautilus 
Klubdagen d. 5/6 2016 blev kort gennemgået, og Erling takkede de medvirkende. 

Ved sidste generalforsamling vedtog man, at der skulle være et familiemedlemsskab. Formanden 
opfordrede til, at hvis man synes, at Nautilus er en god klub, så at støtte klubben ved at melde ægtefælle ind 
på et familiemedlemsskab. Så kan man benytte alle klubbens tilbud, og man har stemmeret ved 
generalforsamlingen. Det koster kun kr. 400,- i kontingent 

Derefter viste formanden billeder af de nyanskaffelser, der havde været, og de der er projekteret: 
Seks nye bord/bænke v. klubhus, to nye gasgriller, fem vandkikkerter, to kajakker samt to fevajoller. Alt 
sammen indkøbt i 2016 af Nautilus. 
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Kommunen: Ny mastekran, reparation af rampe ved badebro, ny gæstebro ved bro 1. Dog skal Nautilus 
sørge for at føre et kabel ud til den nye mastekran: 380V 16 amp. Erling har bedt om tilbud på arbejdet, det 
er blot ikke modtaget endnu. 
Der var en gennemgang af specifikationerne for den nye kran, som administrativt og økonomisk kommer til 
at høre under mastehuset. Der kræves ikke noget certifikat for at bruge kranen. 
Det blev foreslået, at der bliver sat et CEE el-udtag i styreskabet, så man har mulighed for at tilslutte el-
værktøj på mastebroen. Det var en god idé, som vil blive taget med. 
Der blev spurgt om gæstesejlere måtte bruge kranen. Svaret var at det måtte de. Vi finder ud af, hvordan 
det skal organiseres og i den forbindelse afklare spørgsmål om forsikring. 
 
Erling gjorde rede for de større indkøb der havde været i 2016: Bordebænke, vandkikkerter, to kajakker, 2 
gas grill samt 2 stk. Fevajoller. Den ene lidt skadet. Poul Richard reparerer og gør den sejlklar. 

Erling fortalte, at kommunen har udgivet en ny bog om fritidsmulighederne i Vesthimmerlands Kommune, 
skrevet af Søren Christensen. Nautilus har modtaget et eksemplar af bogen, der vil blive lagt frem i 
klubhuset. 

Endelig har vi ”arvet” ca. 100 sangbøger fra Guldalderklubben i Aars. Tak til Hans Jørgen Jeppesen, ”Bitten” 
for det. 

Hans Jensen (Maler Hans) er i gang med at renovere de to polokajakker, der blev indkøbt sidste år. De bliver 
meget flotte. 

Erling sluttede med en stor tak til alle, der har gjort en indsats for Nautilus i det forløbne år.  

Uden frivillige ingen forening. Helt enkelt 

a. Mandagssejlads / Pigesejlads (Dan Cort Jørgensen) 

Der har været mange frivillige til at hjælpe. Det har vist sig at sejlerskolen er blevet indslusningen til 
klubben. Sejlerskolen er en sejlerskole light. Deltagerne får ikke duelighedsbevis. Instruktørerne er gode til at 
lære fra sig. Der er nu så mange kvinder/piger, så de flere gange har sejlet i to både. 
Der har været 15-20 deltagere pr gang og 5-6 instruktører. 
I år har mandagssejlerne haft en natsejlads, hvor de fleste sejlede omkring Livø og Fur, hjem gennem 
Fursund.  

b. Roning    (Torben Pind) 

Det er i år niende sæson, og vi er efterhånden et større rederi med otte både. Fire 2’ere og fire 4’ere. Bådene 
ejes af Hvalpsund bådelaug. Bådelauget har sat sit kontingentet op med 100,- kr. Roerne er på nuværende 
tidspunkt i gang med at klargøre bådene i hallen ved vodbinderen. Den nyeste båd vi har er fra Aalborg 
Roklub og er fra 1968. 
Vore ture kan ikke planlægges lang tid i forvejen da vi er afhængige af vejr og vind, men vi har haft 
madpakketure til Skive og Fur. Vi har planlagt en tur til Grækenland i 2017. Der er ingen grund til ikke at 
melde sig ind i Roklubben. 
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c. Kapsejlads    (Mogens Mejlby) 

For første gang i flere år er der kommet flere båd med til kapsejlads og det er meget positivt. Men der er 
stadig plads til flere. 

d. Ungdomsafd.    (Niels Østergaard) 

Der var 14 børn da sæsonen sluttede. Der er blevet ryddet op i både grej og joller. Hovedformålet er at gøre 
børnene trygge ved vand. I 2016 har vi fået flere større børn, som kan få glæde af de to Fevajoller. I 
ungdomsafdelingen har vi mange aktive forældre, som hjælper til. 
Vi forventer at deltage i et stævne i Sunds i 2017 

e. Vinterbadning   (Grethe Uhd) 

I vores vinterbadeafdeling er der nu 75 medlemmer og det fungerer godt. Grethe Uhd sagde, at det er den 
største sociale klub hun har været med i. Medlemmerne gør selv rent og hjælper med vedligehold af 
saunaen. Det sidst nye tiltag er sauna-gus den 25. februar.  
Vi har modtaget penge til at lave udendørs omklædningsfaciliteter. Kommunen er meget hjælpsom med 
oprydning og reparationer af badebroen. Det er betryggende at kommunen tager vandprøver to gange om 
året hvor vi bader: Efterår og forår. Vandkvaliteten er fin. 

f. Klubhus    (Grethe Vynne) 

Der mødte mange op til den store rengøring og oprydningsdag i foråret. Dejligt. Det går meget nemmere jo 

flere vi er. Tak for det. 

Rikke, som stod for rengøringen sidste år, fortsætter måske til sommerferien, hvorefter hun desværre for os 

skal på efterskole. 

Til VMV-Havnens dag, blev der indkøbt seks nye borde-bænke. Vi beholdt de gamle, som rykkede ned på 

asfalten foran klubhuset. Bord-bænken i stål, blev flyttet ned til krabbebanen og blev flittigt brugt. Der 

sidder bedsteforældre, som kommer med børnebørnene. 

I efteråret har John Dam sat lys op langs med klubhuset mod saunaen, foran klubhuset og langs plænen. På 

badebroen er der opsat to små lede-lys med automatisk tænd og sluk. Tak for det. 

Efter Urd: Kommunen har så nogenlunde ryddet selve pladsen, men der mangler temmelig meget endnu. 

Bestyrelsen har bedt Torben om at se på mulighederne for en stormflodssikring af klubhus og sauna. Evt. 

kombineret med læskærm mod vandet. 

Jeg vil rose brugerne af klubhuset. De er gode til at rydde op efter sig selv. Tak for det. 

Datoen for Store oprydningsdag her i foråret bliver fredag d. 7/4 kl 16-20, vi tænder grillen, når vi er færdig. 

g. Mastehus    (John Dam) 

John Dam kunne ikke selv være til stede så Erling Vynne refererede Johns beretning: 

John takkede medlemmerne for den gode orden, de holder i mastehuset,  
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samt at de husker mærkning af master og bomme, da denne mærkning er meget vigtig. 

Der er p.t. 90 medlemmer, der har en mast i huset.  

Totalt set har vi plads til 108 master, men nogle af de ikke udlejede pladser (18), er vanskelige 

at lægge master ind på, det er primært de allerøverste, da vort ellers udmærkede taljesystem 

ikke kan benyttes ved disse pladser. 

Da sol og vind flere steder har været hård ved den udvendige maling, skal vi have malet huset den 

kommende sommer. 

Der vil inden april blive placeret en lille boks i mastehuset, med hvilken man kan kontrollere om lanterne kan 

lyse, samt kontrollere VHF antennekabler. 

5. Forelæggelse af regnskab   (Poul Erik Dalgaard) 

 
Regnskabet viste et overskud på driften på  kr. 41.262,20 
Poul gjorde opmærksom på, at der har været lidt problemer med at oprette familiemedlemsskaber. Der 
kommer en vejledning på hjemmesiden. 
På forespørgsel fortalte Poul, at da Jutlander Bank er blevet vores hovedsponsor, flytter vi ca. 100.000,- kr. 
fra Spar Nord til Jutlander Bank. 
Der blev spurgt til posten Øvrige indtægter og Poul forklarede, at det var f.eks. salg af pølser ved ”Åben 
Havn” og lignende. 
Regnskabet blev godkendt. 

6. Budget for det kommende år   (Poul Erik Dalgaard) 

Poul gjorde opmærksom på at budgettet for 2017 viser et underskud på driften på kr. 13.130,- 
Budgettet blev godkendt. 

7. Fastsættelse af kontingent 
a. Bestyrelsen foreslår uændrede kontingenter. 

Kontingenterne blev fastsat uændret. 

8. Forslag om vedtægtsændringer  
a. Fremlæggelse af forslag til nye/ændrede vedtægter. (Erling) 

 
Ved afstemningen om forslag til vedtægtsændringer stemte 31 ja, 0 nej og ingen blanke stemmer. 
Da der ikke var 2/3 af medlemmerne til afstemningen, kræver det en ekstraordinær generalforsamling, hvor 
2/3 af de fremmødte, stemmer for forslaget, for at det kan blive vedtaget. 
Under gennemgangen af Forslag til vedtægter, blev der vedtaget nogle få ændringer, som skulle indarbejdes 
i forslaget. Det endelige forslag kan nu ses på hjemmesiden. 
Erling annoncerede, at den ekstraordinære generalforsamling ville blive d. 9/3 kl 18.30 på Marinaen med 
Forslag til Vedtægter som eneste punkt på dagsordenen. 
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Der blev spurgt ind til Nautilus forsikring og der blev svaret at foreningen påtager sig ikke ansvar ud over 
det, som vores forsikring dækker. Bestyrelsen er af generalforsamlingen blevet forpligtet til at finde ud af 
forsikringens omfang.  

9. Behandling af indkomne forslag 
a. Der er ikke indkommet nogle forslag 

10. Bestyrelsen har ikke planer om at oprette nye afdelinger/udvalg 
11. Valg (alle valg til bestyrelse og suppleanter er normalt for to år) 

a. På valg er 
i. formanden   Erling Vynne   mg (modtager genvalg) 

ii. Sekretær  Anita Virenfeldt  mg  
iii. Kapsejlads  Mogens Mejlby  mg 
iv. Ungdomsafd.  Niels Østergaard  Overtog pladsen efter Simon 
v. Mastehus  John Dam   mg  

vi. Vinterbaderne  Grethe Uhd  modtager ikke genvalg (forslag Anita V) 
vii. Aktivitetsudvalg 

Erling Vynne, Anita Virenfeldt, Mogens Mejlby og John Dam blev genvalgt. NielsØstergaard blev valgt for et 
år for at komme i tur med valg. 
Anita Virenfeldt blev desuden valgt som formand for vinterbaderne. 
Vedr. aktivitetsudvalget, blev bestyrelsen bemyndiget til at finde nogle, der ville være med. (Vi har tre som 
næsten har give tilsagn, de vil blot gerne vide lidt mere om arbejdets karakter) 

b. Valg af suppleanter 
i. Ungdomsafd.  

Niels vil spørge Michael Elkær Laustsen 

ii. Aktivitetsudvalg 

Se ovenfor 

iii. Vinterbaderne Jannie  mg 

Jannie Sørensen blev valgt 

c. Revisorer (vælges for et år) 
i. Revisorer:  

1. Hans Poulsen   mg 
2. Jørgen Nøhr    mg 

ii. Revisorsuppleant 
1. Niels Elkjær                 mg 
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Vedr. valg af revisorer og suppleanter: Alle blev genvalgt. 

12. Eventuelt. 

Dan gav en orientering om den nye uddannelse, der skal erstatte Duelighedsbeviset. 

Erling annoncerede den ekstraordinære generalforsamling d. 9. Marts kl. 18.30 på Marinaen umiddelbart 
før første bestyrelsesmøde samme sted.  

Niels Østergaard fortalte at Nautilus har fået foræret en gammel trailer, der skal laves om, så den kan  
transportere joller. Han efterlyste nogen, der ville være med til dette. 

31 deltog i spisningen og 45 deltog i generalforsamlingen. Fordi mødet trak lidt ud, havde en 5-8 
medlemmer forladt generalforsamlingen inden afstemningen om vedtægterne, så kun 31 medlemmer 
deltog i afstemningen om vedtægterne. 

 

 

 


