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1. Valg af dirigent . 

Bestyrelsen havde foreslået Claus Storgaard, og han blev valgt og kunne konstatere at det var rettidigt blevet 
indkaldt. 

2. Valg af to stemme tællere . 

Allan Christensen og Niels Erik Bendixen blev valgt. 

3. Valg af referent  

Blev Inger Jydholm 

4. Bestyrelsens beretning:  

a. Formandens beretning v. Erling : 

Formandens beretning 

Fordeling af medlemmer i Nautilus d.15-01- 2018 

Roere 22 + 6 

 Kajakroere 2 +12 

Motorbåde 22 

Sejlbåde 103 Rettet fra 195 pga. fejlsammentælling 

Ungdomssejlere 10 

Mandagssejlere 8 +18 

Vinterbadere 72 +11 

Familiemedl. 13 

Hal-Svømning +40 

____________________________________________________________ 

Sammenlagt 252 +88 

Aktive Medlemmer 252 

Passive medlemmer 2 

 Æresmedlemmer 2 

Mange medlemmer deltager i flere aktiviteter. 

一 Aktivitetsmedlemmer i alt 360 

 

Arrangementer året igennem 

25/3 Vinterarr. med Thorbjørn Hendil, der overlevede 17 timer i vandet. 

8/4 Standerhejsning 

3/6 Pinsetur til Nykøbing Mors 

10/6 Havnens dag 

24/6 Sankt Hans bål temmelig vådt, men lidt diesel og en gasbrænder  

27/6 Havkajak-kursus 

27/8 Kaffe Cup 

 8/9 Efterårsfest 

1/10 Vinterbaderne holder åbent hus m. mange gæster. 

11/11 Besøg på X-Yacht 

19/11 Standerstrygning og Novemberfrokost 
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Kursus i Duelighed med 20 deltagere i løbet af efterår og vinter. Undervisere Ole Wang, Jens Aage og 
Dan 

19/2 2018 begynder undervisning i VHF / SRC-certifikat – Teori 

 

Nyanskaffelser mv. til Nautilus 

Fevajolle nr 2 blev i foråret færdiggjort. Vi fik i 2016 25.000 fra Jutlander Banks Gavefond til 

istandsættelsen. 

Vi har købt to kajakker Zegul Arrow Play MV Incl. Spreydeck og pagajer. De skal over tid betales af 

brugerne 

Vi har købt en brugt Europajolle til ungdoms-afdelingen til erstatning for én, som var færdig. Kr 8000,- 

Den ”nye” motor til følgejollen. 

一 1. Mariner 4-takt 25HK med langt ben, elstart og powertilt. Kr 23.000 incl. styreboks, tank, 

一 batteri og montering. 

一 2. Den gamle motor var tæret op og det kunne ikke betale sig at reparere den. 

一 3. Motoren er lige nøjagtig så stor, som den må være uden speedbådskort 

一 4. Vi har fået skiftet hjullejer på traileren, da de var rustet sammen og sagde underligt. 

一 5. Man må kun bakke traileren så langt ud i vandet at dækkene er under vand. 

一 6. Traileren er lige nu ved mekanikeren for at få ordnet baglygterne. 

 

Mastekranen 

一 Mastekranen har fungeret udmærket. Jeg synes at det er ren luksus, at man kan stå med en 

一 fjernbetjening og styre den. 

一  Det kostede ca. kr 22000,- at trække strøm ud til kranen. 

一  Der har dog også været lidt problemer med den. 

一 Den står på en 8 m høj sokkel, men det var åbenbart ikke nok. Den lænede sig lidt mod NV, derfor er 

一 der nu sat stropper på der trækker mod SØ. 

一 Der kommer ny rustfri kæde på, den gamle var af sort jern, der begyndte at ruste. 

一 Jeg fraråder, at man bruger nødstoppet, da det ikke selv vil springe helt ud igen. Man skal dreje 

一 knappen og lige trække i den for at få strøm på igen. 

Nautilus har søgt Jutlander Banks Gavefond om kr 49.000,- 

一 For ikke at tære alt på vores formue, har vi søgt om penge ved Jutlander Bank til at dække de 

一 ret store udgifter, der har været. 

一  Vi kan ikke vide om vi får noget, men der er vist udlodning næste gang til marts, og vi håber 

一 selvfølgelig, at vi kommer i betragtning. 

Nyt liv omkring klubhuset og den ende af havnen. 

 

Alle hverdagsaftener er der aktiviteter i havnen og omkring klubhuset. 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 

Mandagssejlads, Roning, Kapsejlads Ungdomssejlads 
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一 Krabbefiskeriet trækker mange til. Der har været svind i krabbenettene. Der er bestilt nye. 

一 Pakhuset har skabt meget mere liv i den ende af havnen, Det er dejligt, at man nu kan købe sig en is, 

一  En kop kaffe eller noget at spise og drikke. 

FU har haft møde med Ejgild Bach for at høre om hans planer 

一 Eigild Bach har planer om at bytte jord med kommunen, så han kan bygge huse på vinterpladsen, bl.a. 

一 der hvor mastehuset ligger. 

一 Ejgilds plan er at vinterpladsen rykker længst mod nord fra vandet og ind. 

一 Mastehuset ønsker vi så placeret mellem klubhus og vinterplads, med adgang mellem Pakhuset og 

一 klubhuset. Erling viste på et oversigtskort hvad der er tanken. 

Vi ønsker at få bygget et nyt bådhus, som kan rumme robådene og kajakker og evt. joller ved siden af 

一 det ”nye” mastehus. 

 

Hvad med fremtiden? 

一 Vi har i bestyrelsen talt om nødvendigheden af en stormflodssikring af klubhuset. 

一 Torben Pind har en ide om, at vi kan lave en bænk, som kan lukke af for vandet oven på 

一 betonkantstenene, så det meste bliver sikret. 

一 Der skal så laves noget sikring ved trappen og for enderne, men det må vi finde 

一 ud af. 

一 Det ville være meget ærgerligt, hvis vi fik klubhuset oversvømmet. 

 

Regler for brug af landstrøm i Havnen 

一 Strøm til opladning af batterier og lignende er gratis fra 15.4. til 15.11. 

一 Anden strøm betales efter måler. 

一 Fra 15.11. til 15.4. betales al strømforbrug efter måler. 

一  

El på broerne 

Det er kommunens plan, at vi skal have nye el-standere på broerne, men de kommer først i 2019 

 I 2018 begynder man i Rønbjerg, hvor el-systemet åbenbart er i dårlig stand. 

Det er planen, at det bliver noget i stil med det system der er i Nykøbing Mors, dog således at 

fastliggernes forbrug opkræves gennem pladslejen, mens gæstesejlere skal bruge kort eller koder for 
at kunne få strøm. Hvordan det helt præcist kommer til at virke i praksis, har jeg endnu ikke styr på, 
men vi bliver nok informeret, når det bliver indført. 

Forespørgsel vedr. forsikring, hvis nabobåden brænder og ødelægger din båd. 

Det er din båds kaskoforsikring, der skal dække evt. skader på din båd. 

 Har du kun en ansvarsforsikring og din båd bliver antændt af nabobåden f. eks. fordi nabobådens 

batteri overophedes, kan du kun få erstatning, hvis du kan påvise at branden skyldes at ejeren af 

nabobåden selv har lavet fejl i installationen. Han skal have ansvar for det, der er sket, ved at have 

一 handlet forkert. Og du skal kunne bevise det. 

一 Hvis du vil være sikker på at få erstatning, skal du have en kaskoforsikring. 
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Erling refererede fra Nautilus møde med kommunen og gjorde rede for de ønsker til opgradering af lystbådehavnen 
som Nautilus har. 

Kommunen var gennemgående positiv og mange af ønskerne bliver sat i værk i løbet af i år eller de næste par år. Det 
er økonomien der styrer tempoet. 

 

Dieseltank på havnen 

Erling har været i kontakt med OK benzin 

 Jeg bad om et tilbud på et anlæg med Dankortterminal til marinediesel. 

 Ok har givet et tilbud, på 236.375 som Nautilus skal betale for et anlæg + tilslutning af el. 

Anlægget kan afregnes over 10 år med ca kr 24.000 om året. 

Det skal så betales med fortjensten for salg af diesel og det vil nok betyde at Nautilus’ diesel bliver 
dyrere end Brugsens. Men så er det også marinediesel. 

Er det realistisk? 

一 Vi kunne fx. lave 100 anparter, som hver betaler 240 kr årligt i 10 år og deler fortjensten ved salg af 

一 diesel. 

一  

Responsiv Hjemmeside 

 Nautilus har bestilt en responsiv hjemmeside ved Klubmodul, som jo er vores leverandør af det 

administrative system og hjemmeside. 

 En responsiv hjemmeside tilpasser sig automatisk den skærm den vises på, hvad enten det er en 

mobiltelefon, iPad eller en PC. 

Alt indholdet på den gamle side bliver overført til den nye og vi får ved samme lejlighed opdateret 

billeder, logo mv. 

 Klubmodul garanterer at de vil overholde de nye regler for opbevaring af persondata. 

Havneudvidelse 

Havneudvidelse 

I Farsø Avis kunne vi i uge 3 læse at borgmesteren har planer om at havnene skal udvides i Løgstør og 

Hvalpsund. 

Efterfølgende har jeg kontaktet ham på mail, fordi vi naturligvis er interesserede i at være med fra 
første færd, hvis Hvalpsund Lystbådehavn skal udvides. 

 Borgmesteren har ikke reageret, så nu må vi se. 

 Vi har tænkt os invitere ham til standerhejsning, og så må vi høre, hvad han har i tankerne. 

 

Mandagssejlads/pigesejlads Dan  

Aldrig har der i klubbens historie været så mange mandagssejlere som i sæsonen 2017. I gennemsnit 

deltog 25-30 medlemmer og instruktører hver mandag. Succesen kunne måles på at vi måtte have to 

til at bage kage til hver mandag, at folk kom igen næste mandag og at flere fra andre klubber havde 

hørt om vores mandagssejlads og for at deltage. 

 Mange mandagssejlere spurgte hen over sæsonen om vi kunne oprette et duelighedskursus. Klubben 

henvendte sig til Ole Wang om han var frisk på opgaven. Ole havde selv lige bestået Yacht Skipper 3 



Referat fra generalforsamlingen 2018 i Nautilus 

Side 5 
 

og arbejder med undervisning til daglig. Han med på udfordringen. I forløbet har Ole fået hjælp af 

Jens Åge Jensen, der bl.a. har skrevet navigationsbøger. I skrivende stund er der 20 deltagere på Oles 

hold.  Det har været et meget stort arbejde at udvikle undervisningsmateriale og 

gennemførerundervisningen. EN STOR TAK til Ole og Jens Åge for deres indsats, for at medlemmer kan 

komme sikkert ud at sejle.  

Mandagssejlads er der hvor vi har vores sejlerskole for de helt nye. Her er fokus basisviden om 

navigation og praktisk sejlads. Men det er også sejlads for de mere øvede der ikke ønsker at sejle 

kapsejlads. Vi har også et pigehold. Det vil sige, voksne piger der selv sejler. Vores instruktører er en 

gruppe af engagerede og erfarne sejlere, som hjælper på alle niveauer.  

Mandagssejlads er også der hvor du lærer klubben at kende. Vi ved alle hvordan det kan opleves at 

være ny. Derfor sørger vi for at tage godt imod dig. Stille og roligt bliver du en del af fællesskabet. 

Dette sker bedst i trygge sociale sammenhæng. Blandt andet derfor slutter vi mandagssejladserne af 

med at evaluerer over en kop kaffe med kage. Vi sørger også for at introducerer dig til andre 

aktiviteter.  

Mandagssejlads er det sted hvor du kan sejle hyggesejlads og deltagere så længe du vil. Nogle 

mandagssejlere prøver efter et par år kræfter med kapsejlads. Nogle køber en lille båd og nyder livet 

på vandet i weekender og ferie. Nogle benytter sig af de andre aktiviteter i Nautilus fx roning, kajak 

og vinterbadning. 

c. Roning/kajak Torben og Carsten Grove 

 

Roafdelingenen har små 30 medlemmer. På almindelige klubaftener er vi i mellem 10 og 12. 

Når der er spisning bliver det ca fordoblet. Økonomisk hedder det Bådelaug og legaterne går denne 
vej. 

Vi har i år 2017 været i Grækenland og ro. Desværre er vi kommet for sent i gang i år. 

Så der bliver ingen tur til Grækenland i 2018.02.12 I 2017 var vi også rundt om Fur og en tur til 
Hjarbæk. 

 

Orientering fra kajakafdelingen v. Carsten Grove 

一 Vi har igennem nogle år haft en kajakafdeling i Nautilus. Aktiviteten har gennem de seneste år 

一  ikke været stor, trods forsøg på at sætte lidt skub i afdelingen med indkøb af 2 klubkajakker og et 

一  afholdt en dagskursus. 

一 Jeg tog derfor i foråret 2017 kontakt til konsulent Lars Jørgensen DGI og ugen efter havde vi  

一 2 medlemmer på et weekendkursus til uddannelse som klubinstruktør i havkajak. 

一 Vi har efterfølgende afholdt 2 begynderkurser for havkajak, et i juni og et i september måned, 

一  med i alt 14 deltagere. Kurserne har indeholdt teori og praktiske øvelser med speciel vægt på 

一 sikkerhed. Kurserne er afholdt over 3 tirsdag aftner af hver ca. 3 timer. Tilbagemeldingerne på  

一 kurserne har 

一  været positive. Det er planen at afholde nye kurser i det kommende år. 

一 Vi har et godt fællesskab med Roafdelingen og har sammen med denne klubaften hver tirsdag, hvor  
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一 alle derer interesseret i at ro havkajak er velkomne til en snak og eventuel en tur i kajak. 

一 Vor fremsynede bestyrelse bevilligede, til stor glæde for os i Kajakafdelingen, indkøb af yderligere 2 

一 havkajakker. Disse blev indkøbt først på efteråret, således at vi nu har 4 klubkajakker til brug for de 

一 kommende kurser og eventuelle nye og gamle medlemmer. 

一 Vi har ligeledes været heldige og fået finansieret 10 svømmeveste af TrygFonden. 

一 Håbet er at vi efterhånden får en fast medlemsskare, der får opbygget et fællesskab og traditioner 

一  Omkring det at ro havkajak. Vi håber ligeledes, at der i eventuelle fremtidige ændringer ved og  

一 omkring klubhuset,ind tænkes plads til opbevaring af klubbens og medlemmernes kajakker og udstyr. 

一  

d. Kapsejlads Mogens  

一 Vi har stort set de samme antal både , men der er kommet nye både og også nye gaster. 

  

e  Beretning for Nautilus Ungdomsafdeling 2017 

一 I ungdomsafdelingen har 2017 været en god sæson! 

一 Bemandingen er blevet styrket, således at instruktørerne nu, ud over Michael Laustsen og Niels  

一 Østergaard, også tæller Hans Ebdrup og Daniel Østergaard. Begge er gået ind i opgaven med stor 

一 entusiasme. På landgiver Verner som regel også en meget velkommen hånd med, både ved rigning og  

一 mange praktiske opgaver. 

一 Igen i år har sæsonen været præget af god forældreopbakning.  

一 Eksempelvis har vi forsøgt at indføre en tradition med at spise sammen ca. hver anden gang. 

一  Det styrkerfællesskabet, og gør at vi kan komme lidt hurtigere på vandet - og så er det får en del  

一 familier med til at gøre det lidt lettere, at få torsdag aften til at hænge sammen. Maden er lavet af  

一 forældre på skift. Til spisningen har hele familien været velkommen, således også forældre og  

一 søskende. Spisningen har været en stor succes! 

一 Stor tak til de familier som har meldt sig til at lave mad! 

一 Alle sejlerne kommer for at få en god oplevelse på vandet, lære at håndtere en jolle og føle glæden 

一  ved at være på vandet i en sejljolle. 

一 Det sociale betyder meget, og vi sætter fællesskabet meget højt. Vi får løbende besøg af børn og unge 

一  Der gerne vil sejle, nogle af dem fordi de fik smag for det ved Havnens dag. Med tre instruktører har 

一 vi haft lettere ved at tage i mod de nye og give dem en tryg start på deres sejlerliv. De nye sejlere, og  

一 deres forældre, bliver hurtigt en del af fællesskabet. 

一 Et par sejlere er så vilde med at sejle, at de har deltaget i en af de sommerlejre som hvert år  

一 arrangeres af klubber over hele landet, og udbydes af Dansk Sejlunion: 

一 Thor og Asger havde således en fantastisk oplevelse med sejlere fra andre klubber i sommer-campen 

一  ved Bork Havn. Måske vil endnu flere deltage nu til sommer. 

一 Enkelte har også ambitioner om at sejle lidt hurtigere end de andre, og klare sig godt på  

一 kapsejladsbanerne. 

一 Gennem de senere år har der ikke været tradition for at deltage i kapsejladsstævner, men I år har et 

一  Par stykker været afsted til stævner. 
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一 På grejsiden er vi glade for at have fået den anden Feva gjort færdig. Tak til alle der har hjulpet der,  

一 Særligt Poul Richard og Erling. Fevaerne er populære blandt børnene, og sejlads i tomandsjoller passer 

一  godt til mange af børnenes ønske om at være sammen med andre mens de sejler. 

一 Bådene er fleksible og kan rigges med de sejl der passer til børnene og vejret den pågældende aften. 

一 En efterhånden nedslidt Europe-jolle er også udskiftet med en brugt som Erling fandt til en god pris. 

一  Vores største udfordring lige nu er de sejlere på 12-14 år der kommer for første gang. De er ret lange, 

一 dels på grund af deres alder, dels er børn bare længere end de var for 20 eller 30 år siden, så de har  

一 vanskeligt ved at lære at sejle i en optimist, hvor der ikke er meget plads under bommen. 

一 Vi håber at kunne låne et par Tera-joller så vi har en god jolle at lære at sejle i, selvom man er skudt i  

一 vejret. Til de sejlere der gerne vil sejle enmandsjolle vil en Zoom8 være ideel ind til man er tung nok til  

一 at håndtere Europe-jollerne, 

一 Under træningen er vi som regel mindst to instruktørbåde på vandet. Men med en flok med spredte 

一 kundskaber der både tæller begyndere og øvede optimistsejlere, hurtige Europe- og Feva-joller er der  

一 nok at se til. Vi har derfor nogle gange også en kølbåd på vandet. 

一 Vi glæder os derfor til at have en pålidelig og hurtig motor på den gamle instruktørjolle. 

一 Vi glæder os over, at vi har en god flok børn og unge, og løbende får nye til, som ønsker at lære at  

一 sejle og vælger at starte deres sejlerliv i Nautilus. 

一 På ungdomsafdelingens vegne 

一 Niels Østergaards 

 

f. Vinterbadning Anita  

 

一 Vinterbad Beretning 2018 

一 Vinterbadernes sæson kører jo helt modsat alle andre gruppers aktiviteter i Nautilus. Lige nu har vi 

一 højsæson. 

一 Sidste forår havde vi et god afslutning – og et evalueringsmøde, hvor mange medlemmer mødte op. 

一 Vild med Vand arrangementet deltog 5 dejlige bade damer i stribede dragter og de hoppede glade  

一 i vandet –selvom det i juni måned jo er blevet noget halv lunkent vand. 

一 1. oktober, som er starten på vores sæson, havde vi annonceret i aviser, sat plakater op og gjort 

一 reklame på facebook og inviteret alle til at komme og prøve at dyppe i det kolde og efterfølgende 

一 komme i sauna. Endvidere bød vi nye som tidligere medlemmer på kaffe, nybagte boller og en  

一 ”badesnaps”. Denne dag fik vi mange nye medlemmer. 

一 Kort efter start var vi på 84 medlemmer. 

一 Traditioner. 

一 Den første lørdag holder vi ”kom sammen kaffe” dvs at medlemmer medbringer deres egen kaffe og  

一 Brød og så bliver der hygget og snakket i Moleknasten. 

一 Nogle gange i sæsonen arrangerer vi saunagus og hyrer en gusmester udefra, som giver vores  

一 medlemmeren god og behagelig oplevelse. 
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一 Vi har denne sæson fået skruet nogle gode åbningstider sammen, så der er gode muligheder for de 

一 morgenfriske – for dem, der kommer lige fra arbejde og for dem, der ønsker et aften dyp. 

一 Kommunen har været så venlige, at give os en trappe stige, så der nu kan hoppe flere i vandet ad 

一  gangen –eller svømme fra en ene stige til den anden. 

一 Farsø efterskole har haft lejet sig ind en dag, hvor et hold elever skulle prøve det kolde gys. 

一 Lige nu kører Farsø Skole et valghold, så de kommer hver torsdag. 

一 Vi har en meget velfungerende afdeling, hvor der bliver snakket og vendt mange emner i saunaen. 

 

g. Klubhus Grethe V  

一  Det har været et stille og roligt år uden de store projekter. I tidlig forår havde bestyrelsen afsat 

一 en dag til at få ryddet op i gemmerne. Det gav en del plads. 

一  Huset har været udlejet nogle gange, enkelte dage hver gang. 3 gange i foråret og 2 gange i 

一 efteråret, og vi skal nok tilstræbe, at det ikke udlejes mere end det. 

一 Daglig brug af huset: Hele sæsonen er det i brug min fire dage om ugen. Det er dejligt, at der 

一 er kommet mere liv i klubhuset. Med hensyn til oprydning fungerer det fint med, at man bare 

一 bruger servicen, og bag efter husker at sætte det i opvaskemaskinen. Når den er fuld, skal man 

一 huske at starte den, og næste hold der kommer tømmer den. Som regel fungerer det godt. Det 

一 kniber mere med at få bordene tørret af og fejet gulvet. Meget vigtigt at man hver gang 

一 tømmer skraldespanden. Men alt i alt fungerer det godt. 

一 Rengøring af klubhuset er blevet klaret af to unge piger, henholdsvis før og efter ferien. De har 

一 klaret rengøringen onsdag aften. Samtidig har de været tidtagere ved kapsejlads, og har smurt 

一 madderne. Derved har de tjent en ekstra skilling. Har der været udlejning i weekenden er 

一 rengøringen blevet rykket til fredag. 

一 I bestyrelsen har vi snakket om, at der skal sættes et skab mere op evt i halv dybde. Servicen 

一 står meget klemt, specielt glassene, så det ville hjælpe med lidt mere plads. 

一 Det er dejligt, at vi har fået indført en fælles oprydnings og rengøringsdag i tidlig forår, og det 

一 er dejligt at så mange kommer og hjælper. Jo flere vi er, jo nemmere går det. Tak for det. Den 

一 fælles rengøring er i år fastsat til fredag 23. marts fra kl 16.00. Vi håber, at mange møder op. 

一 Til slut en tak for de mange år jeg har været i bestyrelsen. Tak til medlemmerne for mange 

一 hyggelige stunder. 

一 Grethe 

 

h. Mastehus 
Set i forhold til sidste generalforsamling, er antallet af Nautilus medlemmer, der ønsker masten opbevaret i 

huset steget. Der opbevares i øjeblikket 93 master ud af max 108 mulige. Nogle af de 

ledige pladser er dog svært tilgængelig hvis det drejer sig om store tunge master. 

 

Det var sidste sommer planlagt at mastehuset skulle males udvendig, men grundet usikkerheden om hvornår 

huset skal flyttes/fjernes, er dette projekt udsat. 
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Lige inden for portene ligger der en box, hvormed man kan kontrollere lanterner samt VHF antennekabler, 

denne er til fri afbenyttelse. 

 

Opslag vedrørende tildelte mastepladser for næste vinter, vil være ajourført og opsat primo september. Jeg 

tilstræber at alle bibeholder nuværende pladser, men check venligst listen før masten igen placeres. 

  

Til slut vil jeg takke alle for overholdelse af husets reglementer, herunder at der placeres manillamærker på 

alt udstyr. 

 

 

5. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år  
6. Budget for det kommende år til godkendelse.  
7. Fastsættelse af kontingent. 
a. Bestyrelsen foreslår, at vi forhøjer kontingentet med kr. 50,-, da vi kommer ud af 2017 med et mindre underskud.  

二 For at få en konsolidering af klubben blev det vedtaget at hæve kontigentet med 50 kr. 

二 Per Virkelyst foreslog at man kunne sætte det op til 100 kr. Men frafaldt da formanden anbefalede 

二 bestyrelsens forslag. 

二 Hans Poulsen forklarede at flere af udgifterne fra 2017 stammer fra engangsbeløb. 
 
8. Behandling af indkommende forslag 

二 Reglerne for landstrøm, forsikring mm. Bent Nøhr blev besvaret tidligere 
 
9. Valg (alle valg til bestyrelse og suppleanter er normalt for to år) 

Kasserer :     Hans Ebdrup Kjær blev valgt . 

Mandagssejlads   Dan Cort blev genvalgt 

Roning     Torben Pind blev genvalgt 

Ungdomsafdelingen    Niels Østergaard blev genvalgt 

Klubhus :     Inger Jydholm blev valgt  

Vinterbaderne    Anita Virenfelt blev genvalgt 

二  

二 b. Suppleanter på valg er:  Mandagssejlads:  Mogens Mejlby blev genvalgt 

二 ii. Roning:     Elsebeth Pedersen blev genvalgt 

二 iii. Ungdomsafdelingen -   Niels Schønning blev valgt 

二 iv. Klubhus:     Birthe Bendixen blev valgt 

二 v. Vinterbaderne:    Jannie Sørensen blev genvalgt 
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二 c. Valg af revisorer (vælges for 1 år) 

二 På valg er Hans Poulsen og Jørgen Nøhr 

二 Begge blev genvalgt. 

二  

二 d. Valg af revisorsuppleant (vælges for 1 år) 

二 På valg er Niels Elkjær 

二 Niels Elkjær blev genvalgt. 

二  

二  

二 10. Evt.  

二 Der blev efterspurgt søsætningstider. Disse er blevet lagt på hjemmesiden. 

二 Der blev spurgt til klubtøjet som blev udleveret i forkerte størrelser. 

二 Torben Pind lovede at rette op på dette. 
Der blev spurgt om man havde kontaktet den lokale brugs vedr. dieseltank. Det har man men 

brugsuddeleren var ikke interesseret. 
Erling takkede Poul Dalgaard mange gange for hans store arbejde og overrakte blomster og vin. 

Grethe Vynne var desværre sygemeldt, men fik tilsvarende blomster og vin. 

 

 

 

 

 


