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Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 
i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. 
(repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). 

  
Følgende dagsordenen i følge vedtægterne § 8:  
  
1. Valg af dirigent og referent  
2. Beretning fra formanden 
3. Beretninger fra udvalgene  
4. Regnskab og budget v. kassereren  
5. Nedsættelse af afdelinger / udvalg 
Bestyrelsen foreslår at der oprettes: 

• Vinterbadeafdeling 
• Mastehusafdeling (Mastehusets overtagelse blev godkendt 2010)  

6. Fastlæggelse af kontingenter for 2015  
• Forslag til kontingent for leje af plads i mastehuset: kr.150 pr båd.  
• Forslag om familiekontingent v. Henrik Hildebrandt (se bilag 1)  
• Forslag om kontingent for vinterbaderne (se bilag 2)  

7. Vedtægtsændringer: Forslag udsendt pr mail d. 20/10-2014 og kan ses på hjemmesiden  
(Forslagene skal efter vedtagelse godkendes på en ekstraordinær generalforsamling) 
 8. Valg iht. Vedtægternes § 11: Under forudsætning af at vinterbadeafdelingen bliver  
godkendt er der valg til nedenstående.  

• Formand Dan Cort Jørgensen modtager ikke genvalg  
• Sekretær Palle Krüger modtager ikke genvalg  
• Kapsejlads Mogens Mejlby modtager genvalg 
• Redaktionsudvalg Erling Vynne modtager genvalg 
• Formand for mastehus 
• Formand for vinterbaderne  

9. Valg af suppleanter til alle udvalg 
 Klubhus 
 Ungdomsafdelingen 
 Kapsejlads 
 Roafdelingen 
 Mandagssejlads  
 Aktivitetsudvalg 
 Redaktionsudvalg 
 Mastehus 
 Vinterbaderne 

10. Valg af revisorer iht. vedtægternes § 14: 
• To revisorer Nuværende: Jørgen Nøhr, Hans Poulsen (begge modtager genvalg) 
• En revisorsuppleant. 

11. Udnævnelse af æresmedlem. 
12. Eventuelt (her kan kun drøftes emner) 
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Referat: 
 
1. Valg af dirigent og referent:  

• Johnny Olsson er valgt som dirigent  

• Anita Virenfeldt er valgt som referent 
 
 
2. Beretning fra formanden Dan Cort Jørgensen: 

• God opbakning til arrangementerne i klubben. 

• Nyt i klubben: vinterbadning er på trapperne, vejrstation etableret, ribbåd indkøbt. 

• Kommunen: Kommunen vil gerne at klubben overtager mastekranen. Havnen skal uddybes i 
løbet af vinteren. 

• Tilbageblik på hvad der er sket i klubben gennem de seneste 6 år i Nautilus (formanden går 
af efter 6 år). Bl.a. flere nye afdelinger i klubben og en anden form på de sociale 
arrangementer. 

 
 
3. Beretninger fra udvalgene  

• Klubhus ved Lykke Kristensen: 
o God tilslutning til forårets oprydningsdag. Derudover fortalte Lykke om stort og småt 

i forbindelse med klubhuset. 
 

• Ungdomsafdelingen ved Inger Jydholm: 
o Nyt: Rib-båd betalt bl.a. med sponsorpenge fra Den Jyske Sparekasse.  
o Fra Dansk sejlunion har afd.. fået nye veste og våddragter. 
o I denne sæson har der været god hjælp fra forældre og bedsteforældre. Der er en fin 

flok af ungdomssejlere. 
 

• Kapsejlads ved Mogens Mejlby 
o Det kører som det plejer. Der har været mange gode onsdagssejladser. 

 

• Ro-afdelingen ved Torben Pind 
o Roerne har været på flere længere ture, bl.a. tur til Fur og København. 
o Har fået 2 nye robåde, en 4-er og en 2-er. 
o Det har været svært at få det til at fungere mht. kajakinstruktører. Der arbejdes på at 

Anni Nørby skal uddannes til instruktør. 
 

• Mandagssejlads ved Dan Cort Jørgensen. 
o Der er god opbakning blandt de medlemmer der kommer om mandagen, men måske 

skal der findes en ny form, da der er mange forskellige behov der skal tilgodeses. 
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• Aktivitetsudvalg ved Grete Vynne: 
o Stor tilslutning til de forskellige arrangementer. Der møder mange op både for at 

hjælpe og for at deltage. 
o Der har været flere foredrag og kurser. Fx kursus i ”El ombord” og kursus i brug af I-

sailor på I-pad. Der har også været temaaftner. Fotokonkurrence er et nyt tiltag. Et 
andet tiltag er at man kan sende opskrifter til brug på båden ind til aktivitetsudvalget. 

o Tak til de øvrige i udvalget: Niels Østergård, Anni Nørhave og Michael Laustsen. 
 

• Redaktionsudvalg ved Erling Vynne: 
o Hver afdeling i klubben har selv ansvar for at ajourføre deres sider på hjemmesiden. 
o Opfordring til at sende stof ind til Rorbladet, deadline findes på hjemmesiden. 
o Er der ændring af tlf. nr eller andet har man som medlem selv ansvar for at få rettet 

det på hjemmesiden. 
 
 
4. Regnskab og budget v. kassereren Poul Erik Dalgaard  

• Regnskabsår: 01.10.2013 – 30.09.14 

• Regnskabet udleveret og gennemgået 

• Nyt regnskabsår kommunalt bestemt: Regnskabsåret skal fremover gå fra januar til januar. 

• Der kommer en rettelse til budget på hjemmesiden, hvor personaleudgifterne er lagt 
sammen. De tal der står i de udleverede bilag stemmer ikke. 

• Generalforsamlingen godkender regnskabet. 
 
 
5. Nedsættelse af afdelinger/udvalg: 
Bestyrelsen foreslår at der oprettes: 
 
• Vinterbadeafdeling: 

• Grete Uhd fremlægger vinterbadernes idéer. Bla. har de fået byggetilladelse ved siden af 
klubhuset og har nu samlet 115.000 kr via fonde. De har fået Teknisk Skole til at bygge 
saunaen og kan inden for fondspengene bygge den. De vil gerne have mulighed for at tappe 
strøm via klubhuset. Vinterbadernes forslag kommer ikke til at koste klubben noget. Deres 
kontingent vil frem til næste generalforsamling ligge på 400 kr. Der er på 
generalforsamlingen opbakning til at vinterbaderne i gangsætter et slags prøveår. Til næste 
generalforsamling laver bestyrelsen en indstilling/forslag. I indstillingen/forslaget skal 
afdelingen indtænkes på samme måde som klubbens øvrige afdelinger. Notat: Hvordan med 
vinterbaderne og stemmeret ved generalforsamling og klubbens øvrige tilbud – fx 
svømmehal og roning. I beskrivelsen af vinterbadeafdelingen skal indskrives, hvad der 
juridisk skal ske med afdelingens aktiver (herunder saunaen). 

 
• Mastehusafdeling ved Erling Vynne: 

• Erling Vynne oplæser overdragelsesbrev fra mastehuslaug op på generalforsamlingen. 

• Generalforsamlingen godkender at Mastehuset bliver et udvalg under Nautilus. 
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6. Fastlæggelse af kontingenter for 2015. 
 
• Forslag til kontingent for leje af plads i mastehuset: kr.150 pr båd.  

• Kontingent fastsættes til 150 kr. som betales i januar. (Andelshaverne har 130 kr. til gode, 
dvs. de 1. år skal betale 20 kr.) 

• Forslag om familiekontingent v. Henrik Hildebrandt (se bilag 1) 

• Forslaget går på at man i de enkelte afdelinger kigger på kontingentet og overvejer om det 
svarer til afdelingens udgifter. 

• Forslag om kontingent for vinterbaderne (se bilag 2) 

• 400 kr. 
 
Kontingent for Nautilus for kommende år: Uændret: Senior: 700 kr. Ungdom: 150 kr. hvis man selv 
har jolle og kr. 450 hvis man skal bruges Nautilus’ joller. 
 
7. Vedtægtsændringer:  
§4 forslag vedtaget 
§5 begge forslag vedtaget 
§ 7 forslag vedtaget 
§13 forslag vedtaget 
§ 14 forslag vedtaget 
Forslaget skal dog endeligt vedtages på en ekstraordinær generalforsamling d. 18/1 kl. 12 på 
Marinaen før det træder i kraft. 
 
8. Valg iht. Vedtægternes § 11:  
  
• Formand Dan Cort Jørgensen modtager ikke genvalg 

• Valgt er Erling Vynne 
• Sekretær Palle Krüger modtager ikke genvalg 

• Valgt er Anita Virenfeldt 
• Kapsejlads Mogens Mejlby modtager genvalg 

• Valgt er Mogens Mejlby 
• Redaktionsudvalg Erling Vynne modtager genvalg 

• Valgt er Erling Vynne 
• Formand for mastehus 

• Valgt er John Dam 
• Formand for vinterbaderne  

• Valgt er Grete Uhd 
  
 
9. Valg af suppleanter til alle udvalg 
 
  Klubhus:   Valgt er Alfred Andersen 
  Ungdomsafdelingen:  Efterfølgende har Simon Virenfeldt accepteret at være suppleant 

(Vynne) 



 

5 

 

   
  Kapsejlads:   Valgt er Lasse Thulstrup 
  Roafdelingen: Valgt er Anni Nørby 
   
  Mandagssejlads:  Valgt er Mogens Mejlby  
  Aktivitetsudvalg:  Valgt er Michael Lausten (øvrige i aktivitetsudvalget: Anni Nørby, Niels 

Østergaard) 
  Redaktionsudvalg:  Valgt er Grete Vynne 
  Mastehus:   Valgt er Niels Erik Bendixen 
  Vinterbaderne:  Valgt er Janni Sørensen 
  
10. Valg af revisorer iht. vedtægternes § 14: 
 
• To revisorer  Valgt er Jørgen Nøhr, Hans Poulsen 
• En revisorsuppleant:  Valgt er Johnny Olsson 
  
 
11. Udnævnelse af æresmedlem: Søren Virenfeldt, som ikke har mulighed for at være til stede ved 
generalforsamlingen 2014. 
  
 
12. Eventuelt.  
 
Erling Vynne:  Tak til Dan og til Palle for arbejdet i bestyrelse. 
Grete Vynne:  Klubhuset skal males – vi vil gerne have hjælp til dette. 
Erling Vynne:  Dato for næste bestyrelsesmøde, hvor suppleanter også deltager er 

d. 18/1 kl. 12.00 på Marinaen. 
 
 
 
Underskrevet af 
 
 
 
Dan Cort Jørgensen    Johnny Olsson 
Afgående formand    Ordstyrer  

   
 


