
Nautilus 
Referat, møde med aktivitetsansvarlige d. 28. oktober 2020 

 

1. Kort præsentation af alle deltagere 
2. Snak om kommunikation, både internt i klubben, og eksternt for at være mere synligt. 

IDE: Planche om klubben på infotavlen/udhængsskabet og i vinduet. 

Kontaktinformation sættes endvidere på alle aktivitetssider på klubben. Bemærk at mandagssejlads er der 
ingen der ved hvad er, det skal være under en overskrift der hedder sejlerskole. 

Hjemmesiden skal have en forside der  

Ensartethed omkring navne: Facebook gruppenavne kan ikke laves om, men når vi kommunikerer udadtil 
kan vi gøre det ensartet. Brug altid ”Nautilus” + aktivitet. 

I forbindelse med kommunikationsvejledning husker vi også på de etiske regler, som kan være bilag.  

Brug af kalender: Klubbens officielle fælles kalender er kalenderen på hjemmesiden: Nautilus-Hvalpsund. 
Forslag om at kurset for aktivitetsansvarlige afholdes til foråret, for at det er frisk i erindring når der skal 
gøres noget i forbindelse med sæsonstart. 

Forslag om at samles en gang om året til hjemmeside-opdatering, hvor alle afdelinger får gjort noget. 

Vinterbadere holder ”nye medlemmers dag”. 

”Havnens dag” kan planlægges til en dag hvor andre havne ikke har noget vi skal konkurrere med. En lille 
folder/visikort. Navneskilte og tydelighed. 

I hallen i Farsø har vi skærmen, som vi betaler til og kan anvende. Der er også en skærm i Brugsen i 
Hvalpsund, som er gratis. Alle kan se ideen i at have det, så vi vil se på om det skal med som en opgave. 

Der findes en foreningsoversigt på Farsø avis. Candy Frøse er kontakten der. 

3. referatet fra møde med kommunen 

Bestyrelsen nedsætter et udvalg til placering af grejopbevaring (masteskur, rocontainere og kajakly), så der 
kan placeres bygninger inden årets udgang. Carsten (Kajak) Helle (roning) og John (Mastehus) samt 
medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen indkalder. 

4. Afdelingerne rundt 

Vinterbadning har haft ganske få corona-utilfredse som har meldt sig ud. Der har været tilgang af 10 nye 
medlemmer uden at annonce. De forventer at kunne fortsætte med nuværende coronarestriktioner. 
Forsøger at klare sig uden at skulle til at lave reservationssystem. Der arbejdes med etablering af bruser, 
som vil gå en smule over budget pga. overdækning da regn og kloakvand skal separeres. Der er ønske om 
15.000 ud over de allerede bevilgede. Der er mulighed for at reducere prisen lidt, ved at frivillige udfører 
noget af gravearbejdet. 

 



Mandagssejlere. Stadig en succes. Kontinuitet i instruktører. Der er 14 til duelighed, hvilket er ok i forhold 
til corona, så længe der er tale om undervisning. Duelighed er også en måde at skabe relationer i klubben. 
Der er fastholdelse i klubben gennem disse relationer. Arbejder på redningsdag i Esbjerg, til 1600,- pr næse. 

 

Kajak. Fin sæson. Afhold to introduktionskurser, der giver et par stykker der holder ved. Mange er 
sommerhusfolk som ikke bruger klubben. Carsten har søgt Norlys om 30.000 til indkøb af to XXL-kajakker til 
supplement af de øvrige 8. Svømmehal blev aflyst pga. af corona. Opmærksom på at søge kommunen om 
lokaletilskud til svømmehal, da det så kun koster 100,- i timen og ikke 1000,- der er bevilget 8 timer, som 
skal aftales og koordineres med mandagssejlads og ungdom, og evt. andre. Det bliver søndage 12-14. 

 

Klubhuset. Selvom Lykke har stået for huset så længe, men har fanget tre mus. Lykke har ønske om at 
kalenderen er opdateret, så der ikke udlejes på de dage. Lykke mangler information fra bestyrelsen, hvis 
der er opgaver han skal løse. Det er generelt en god ide at sende referaterne til alle aktivitetsansvarlige, og 
så skal de naturligvis også op på hjemmesiden. 

 

Roning. Har lukket ned for sæsonnen. Bliver lidt spændende om bådene kan komme ind i klubhuset. 
Roerne har et ønske om at kunne bestille klubtøj. Det bliver trykt i Ranum, som også forhandler tingene. Et 
alternativ kunne være Sportigan i Farsø. Vi kunne spørge ud blandt medlemmerne, om der er to der vil 
melde sig til at administrere en bestillingsordning. Der er indkøbt en ny robåd, som i højere grad kan tage 
vind. Det er en 1’er, så der altid er pladser. 

 

Kapsejlads. Havde et corona-spændende forår med vanskelige regler. Havde godt sejlervejr efter 
sommerferien. Fik lidt nye folk med. Har tanker om kurser i kapsejladsregler, og måske også lave noget med 
begynderbåde, bla. for at trække nogen fra mandagssejlads. De faste er gode til at hjælpe, og god 
stemning. 6-10 både. Lidt udskiftning, men stabilt deltagerantal. 

 

Mastehus og kran. Siden generalforsamling er der kommet flere der ønsker plads, så der er ved at være 
fyldt op. Kranen havde et problem med at løfte tunge master, da kranfirmaet havde glemt at justere en 
sikkerhedskobling. Den ser ud til at have været lidt dyr i drift, så der kigges på udgifterne, og der er kommet 
kreditnota på en del af udgifterne. 

 

5. Mødefrekvens 

Forslag om minimum to møder om året. Eks. Sæsonstart og sæsonslut. 

 

 


