
Referat bestyrelsesmøde 03/12 2020 

 

Tilstede Vivian, Frits, Lotte, Ulrich 

Fraværende Anitta. 

 

Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 3. december 2020 19-21 

 

1. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde: 
2. Årsregnskab. 
3. Varsel om generalforsamling. 
4. Klubtøj.  
5. Facebook/ Hjemmeside. 
6. Bruser til vinterbaderne 
7. Orientering vedrørende mastehus 
8. Klubbens FB-grupper 
9. Fælles havnemøde 
10. Hop i vandet event 
11. Info fra mastehus udvalg 
12. Carsten Grove har reserveret Farsø svømmehal lørdage d. 16.  

januar, 13. februar, 13. marts og 24. april kl. 12-14 
13. Syntes i at vi skal lave et pr-udvalg? 
14. Evt. Verdens bedste æblekage v. Vivian 

 

 

        1. 

        2. Oversigt over regnskab ved Lotte, det dækker t.o.m oktober. Bestyrelsen antager dette er helt ok. 

        3.  ordinær General Forsamling afholdes i hht. Vedtægterne inden 1. April. Der indkaldes mindst 3 uger   

             før, via mail og sms via Klubmodul til alle medlemmer. Dagsorden skal være tilgængelig senest 8dg.    

             Før. 

        4. Vivian får kontakt med Pernille Tøttrup. (Sportigan Viborg) Pernille har talt med Chefen, de kan  

            komme med et udvalg, Tshirt, Polo,hue, SoftShell-jakke. Alt skal være med Nautilus logo, samt  

            valgfri Tekst efter afdelinger. 

       5. se ”pkt. 8” 

       6.  Bruser der er gravet til rør, fredag støbes der, forventes færdig inden jul. Der skal faktureres fra  

            håndværkere i 2020 



       7. Fritz & Ulrich havde et godt møde med gruppen, John har lavet gode skitser der udfordrer  

           lokalplanen. Bestyrelsen siger god for planen, Ulrich sender de relevante bilag til Vivian, der  

           indsender materialet til kommunen,         

        8. Der er uoverensstemmelse mellem underudvalgsnavne på FB og hjemmeside. Der er ingen FB     

            gruppe for sejlere, det skal der oprettes. ”Nautilus Sejler” Kapsejlads navnet laves om så det ligner  

            de andre. De grupper der IKKE har rettet navnet til endnu, ændres hermed. Hjemmesiden tilpasses  

           FB gruppers navne, Anitta har lovet at gøre dette. 

        9. Skive sejlklub har indkaldt til Møde 14. januar. Ulrich Og Lotte deltager. Lotte melder os til. Samt  

           kommer med en note om at Sundsøre ikke er inviteret. 

      10. Vinterbaderne anbefaler Danmarks Naturfredningsforening at udskyde dette (31.Jan) Grundes  

           COVID. Jannie S. er med på Zoom møde 03/12. Bestyrelsen afventer vinterbadernes udmelding. 

      11. se ”pkt.7” 

      12. Carsten har reserveret Svømmehal, 4 lørdage i vinter/forår til Kajak, Ro, samt redningsvest test dag.  

            Vivan har takket Carsten for informationen. Bestyrelsen takker for dette gode initiativ.  

       13. Vivian spørger om vi skal lave et PR-udvalg.  Frits foreslår at vente på (pkt9) reaktion. 

            Vivian mener klubben (officiel FB side) er dårlige til at kommunikere ud hvad vi er for en klub, og  

            hvilke aktiviteter vi laver. Frits vil vende dette med Pernille, der har erfaring med SOME 

14. Der bør findes ud af hvor mange både der er medlem af nautilus, til bestilling af Fri Havns mærker.  
Vivian foreslår at Udvalgsformænd mailes referatet, Lotte ser om Klub modul kan dette, ellers 
Mailer Vivian. 
Æblekagen godkendt! 
Mail fra Carsten Grove ang. Midlertidig Kajak Shelter, Der er bevilget 45KKR fra Friluftsrådet. Disse 
skal bruges inden 06/21. Carsten har talt med Carsten Agesen om vedhæftede forslag, der kan 
bygges uden byggetilladelse, men på Carsten Agesens accept. Bestyrelsen skal se på de fysiske 
forhold ved klubhuset lørdag 05/12, inden positiv tilbagemelding. Der svares til Carsten at dette 
skal ske. Vivian svare Carsten. 

 


