Referat af generalforsamlingen 2019 - Nautilus

Referat af Nautilus’ generalforsamlingen 2019
1. Valg af dirigent
Claus Storgaard
2. Valg af to stemmetællere
Inger Jydholm, John Dam
3. Valg af referent
Anita Virenfeldt
4. Bestyrelsens beretning
a. Formandens beretning

ved Erling Vynne

Erling fortalte, at Nautilus nu har 289 medlemmer, og at de deltager i 379 aktiviteter:
20 roere, 104 sejlere, 20 motorbåde, 11 ungdomssejlere, 110 vinterbadere, 46 svømning, 25
kajakroere, 29 mandagssejlere, 8 kapsejlere og 2 æresmedlemmer.
Aldersfordelingen i Nautilus viser at flertallet af vore medlemmer er i alderen 50-70 år
nemlig 167 medlemmer.
Erling gjorde rede for at Nautilus har haft rimelige store investeringer i 2018:
2 terajoller
kr 25.000
1 påhængsmotor
kr 22.000
1 Hjertestarter incl montering
kr 9.300
Fra Jutlander Bank har vi modtaget
kr 21.000 til indkøb af 2 kajakker
Vi har haft en række vellykkede arrangementer i 2018
5. marts:
7. april:
11. april:
4. maj:
19.-20. maj:
9. juni:
23. juni:
19. august:
1.-2. sept.:
15. sept.:
21. sept.:
17. nov.:

Foredrag om sejlads på Sveriges østkyst og Götakanalen
Standerhejs med sang, kanonsalut, pølser og øl/vand
Foredrag om sejlads på Sveriges Vestkyst
Forårsfest
Pinseturen til Nykøbing
Havnens dag
Sct. Hans
Kaffecup
Sensommertogt til Ejerslev
Limfjorden rundt - Træskibene kommer forbi
Ørredaften med vinsmagning
Standerstrygning med november frokost

Nautilus ”lever” af frivillige
I Nautilus har vi heldigvis mange frivillige instruktører og medhjælpere. Ellers gik det ikke. Vi har
frivillige til at instruerer og undervise i:
• Mandagssejlads/pigesejlads
• Roning
• Kajak
• Kapsejlads
• Ungdomsafdelingen
• Duelighedskursus
1

Referat af generalforsamlingen 2019 - Nautilus
•
•

VHF-kurser
Vedligehold af sauna, klubhus, joller osv

Erling fortalte om vore mange frivillige og om medlemmernes pligter i de forskellige
afdelinger.
Derefter kom der et afsnit om, hvad der sker lige nu med vedligehold af havnen, og hvilke
planer der er på bedding: Ny bro mellem Bro1 og Bro 2, nye pæle, den nye bølgebryder ved
fiskerihavnen, nye el-standere, som dog først kommer næste år.
Vi kommer til at gøre noget for at sikre klubhuset mod oversvømmelse.
Om opsætning af en frostfri bruser til vinterbaderne, som vi håber kommunen vil give et
tilskud til. Der skal søges inden 15 marts.
Henning Clausen har foræret Nautilus en smuk maritim petroleumslampe til klubhuset. Tak
for det.
Grusvejen på vinterpladsen er blevet spærret af med en kæde, så vi slipper for
uvedkommende gennemgående trafik. Erling og Svenne har en nøgle.
Erling gjorde rede for, hvad medlemskab af Nautilus indebar:
Man er medlem, når man har betalt kontingent.
Et medlemskab er personligt og Erling gav eksempler på hvilke muligheder man har som
medlem af Nautilus.:
• Medlemmer kan gratis deltage i
• Mandagssejlads
• Vinterbadning
• Kajakroning
• Halsvømning
• Og alle de andre aktiviteter vi har i Nautilus
• Nogle aktiviteter koster dog ekstra.
• Har man f.eks. Ikke selv en kajak kan man leje en.
• Men det er gratis at lære at sejle i den.
• Skal man have en mast i mastehuset koster det f.eks. kr 150,-.
•
•
•
•

Vi har mange medlemmer, der yder en stor frivillig indsats.
Instruktører
Kursusledere
Ungdomsledere

Hvad laver bestyrelsen?
• Administrere medlemskartotek og økonomi
• Koordinerer aktiviteterne
• Planlægger kalenderen
• Står for driften af klubhuset
• Står for samarbejdet med kommunen
• Som i øvrigt er rigtig godt.
• Søger fonde om midler osv.
•
•

Tænk på at bestyrelsesmedlemmer og instruktører gør tingene helt frivilligt uden løn.
De arbejder alle for, at vi kan have en god klub med en god udvikling til fælles bedste.
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•
•
•
•

Så uden frivillige ingen klub
Pas godt på fællesskabet, det kommer ikke af sig selv.
Spreder man negativ energi kan man ødelægge så meget på kort tid.
Og så bliver det surt.

Til slut vil jeg sig tak til alle de, der har medvirket til en positiv udvikling i Nautilus.
Tak for et godt samarbejde i bestyrelsen
Tak til instruktører og udvalg
Og endelig en særlig tak til havnefogeden. Vi er meget glade for, at der er kommet en havnefoged, som
dagligt går en runde på havnen og ser efter bådene, og som aktivt griber ind, når der er behov. Det giver
bådejerne tryghed. Og er god service til gæstesejlerne.
Vi ser frem til endnu et år med godt samarbejde.
Tak til alle medlemmer for jeres støtte til klubben
Tak for 2018
Nu er vi er klar til 2019

b. Mandagssejlads /pigesejlads

Dan Cort

”Mandagssejlads er et af de to kraftcentre i Nautilus, sammen med vinterbaderne. Den helt
store succes er skabt af Ole Wang der underviser i duelighed. Ole har for 2. år i træk
uddannet 20 kommende sejlere. Du gør et meget stort og frivilligt arbejde, Ole – du skal
have en stor tak. Når jeg kigger på duelighedsholdet kan jeg se at de kommer fra både,
vinterbaderne, roerne og kajak afdeling. Det er dejligt at se at Nautilus på den måde er en
ægte multiklub. Mandagssejlads samler mellem 20-30 deltagere pr. gang. Hvilket er
særdeles flot – vi er en lille klub og kun de store østvendte klubber kan præstere det samme
som os. Det handler om at lære nye sejlere at sejle sikkert for at få en rigtig god oplevelse
når de sejler. Man kan være mandagssejler lige så længe man vil. De fleste vil gerne videre
eller stopper efter et par år. En af de mindre aktive afdelinger har været kapsejlerne, som
kun har bemærket at nu er der en båd mindre der sejler kapsejlads og har ikke været særlig
aktive for at få nye med. Heldigvis er flere af mandagssejlerne begyndt at interesserer sig for
kapsejlads – dejligt. Så igen i år vil der være mandagssejlads”
c. Roning

Elsebeth Pedersen - afløser for Torben Pind

20 medlemmer
Klubaften om tirsdagen og fællesspisning en gang om måneden
Der klargøres grej fra feb-mar hos Vodbinderen
Der er uddannet nye styrmænd i april 2018 og der er i maj 2018 uddannet nye roere.
Afd. har flere ture udenfor det daglige farvand - Bl.a Hjarbæk, NK Mors, København,
Silkeborgsøerne og Grækenland.
d. Kajak

Carsten Grove

6 klubkajakker - 4 gode og 2 lidt tungere
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Man ønsker sig bedre opbevaring til kajakkerne.
Der har været 4 kurser i kajak indtil videre. Carsten er instruktør og får hjælp af Lykke, Joan
og Søs.
Kajakkerne deltager i klubaften om tirsdagen sammen med roerne om tirsdagen.
Kajakkerne har været med til ”Flugten til Hvalpsund” og Havnens dag
e. Kapsejlads

Mogens Mejlby

Det har været et godt år for onsdags kapsejlads. Flere nye både og flere nye gaster. Der er en
rigtig god stemning på vandet og i klubhuset efter sejladsen.
Her man lyst så mød op. Der er plads til flere i feltet. Det koster et mindre gebyr pr båd at
stille til start (275 kr/sæson)

f.

Ungdomsafdelingen

Niels Østergaard

Den altoverskyggende store begivenhed i ungdomsafdelingen i 2018 var da vi med støtte fra
Vesthimmerlands Kommune kunne pakke to nye Tera-joller ud.
Tera-jollerne har fra starten vist sig at udfylde rollen som en sjov en-mands-jolle der både
kan fungere som næste skridt for mindre sejlere der ønsker flere udfordringer i
enmandsjoller når optimisten bliver for trang, og som begynderjolle for de helt nye sejlere
der er for store til at kunne bevæge sig rundt i en optimist. Sammen med to-mands-jollerne
Feva, som vi har fået over de seneste år er vi nu rigtig godt udstyret på jollefronten.
Med den moderne og alsidige jolleflåde har vi kunnet holde på flere sejlere der har nået en
alder hvor det ellers normalt er vanskeligt at holde dem fast som foreningsaktive. Der er
selvfølgelig en naturlig udskifting, og vi har oplevet både tilgang af nye medlemmer og sagt
farvel til et par stykker som vil bruge deres fritid på andet end sejlads. Vi håber på et par nye
medlemmer i 2019.
Man kan starte når man har tilstrækkeligt overblik og fysik til at håndtere en jolle, typisk ved
8 år.
Børnene kan prøve et par gange eller tre inden indmeldelse.
Der er som regel 9-10 sejlere på vandet hver torsdag.
Vi nyder stor opbakning fra forældre. Vi har igen i år haft fællesspisning hver anden uge. Det
er godt besøgt og både søskende og forældre spiser med. Det styrker det sociale fælleskab,
som vi ved betyder meget for mange af vore sejlere (og deres forældre). Med to følgebåde
har vi som regel mulighed for at forældre kan komme med på vandet hvis de ønsker det.
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Selvom vi også sejler om kap er det ikke konkurrencen der er i centrum. Sejlerne er i høj grad
begejstrede når vi laver lege som når der eksempelvis skal kastes små bolde i hinandens
joller. Det træner jollehåndtering, overblik, samarbejde og vigeregler på sjove måder.
Vi får god hjælp af Verner der tit kommer forbi og hjælper med at rigge til og andre praktiske
ting. Verner har også et par gange haft sejlere med ude i folkebåden, det har været en god
oplevelse for alle. Frederik og Daniel er dygtige som instruktører, og deres unge alder er med
til at give en god energi i træningen.
Sæsonen blev som sidste år afsluttet med en overnatning i klubhuset. Her var sejlads i mørke
en stor oplevelse for alle.
g. Vinterbadning

Anita Virenfeldt

At vinterbade er populært og i fremgang landet over mærker vi også i vores afdeling i
Nautilus.
Vi er pt. 110 medlemmer, hvilket er en stigning i medlemstallet på omkring 20 siden sidste
generalforsamling.
Vi har skruet op for saunatiderne, så vi rammer en endnu større gruppe og giver mere frihed
til vores medlemmer. Saunaen er netop nu tændt hver dag fra kl. 7 til 19 - fra oktober til maj.
Som vinterbader er man selv herre over, hvor meget man får ud af sit medlemskab. Nogle
medlemmer vinterbader nærmest dagligt, mens andre bader noget mindre.
Udover den almindelige daglige åbningstid, har vi i løbet af sæsonen planlagt flere
fællesarrangementer for vinterbaderne bl.a. fuldmånebadning, saunagus og saunayoga.
I afdelingen har vi en styregruppe. Vi har fordelt de forskellige arbejdsopgaver der er/opstår
mellem medlemmerne i styregruppen. Derudover holder vi et antal møder, hvor vi drøfter
div. idéer og tiltag. Vi har desuden holdt møde med alle vinterbadere 2 gange i sæsonen,
hvor vi ligeledes har drøftet idéer og tiltag.
Hos vinterbaderne har der været tradition for at styregruppen finder en kandidat til
formandsposten og dermed medlem af bestyrelsen. Det har vi også gjort i år. Styregruppen
peger på Lise Møller til den post.
Er man i forvejen medlem af Nautilus, hvad enten man sejler i sejlbåd, motorbåd, kajak eller
robåd kan man udvide sit medlemskab til Plusmedlem af vinterbaderne og på den måde
blive vinterbader.
Det kan jeg stærkt anbefale. Vinterbadning er godt for krop og sjæl. Mellem dyppende i
fjorden hygger vi os med en masse snak i saunaen.
h. Klubhus

Inger Jydholm

Der bliver suppleres løbende med porcelæn.

5

Referat af generalforsamlingen 2019 - Nautilus
Generelt er folk gode til at rydde op.
Der bliver ofte glemt ting i klubhuset, det gør det svært at holde klubhuset ryddeligt.
5 gange har klubhuset været udlejet i sæsonen - 2 gange før sommerferien og 3 gange efter
sommerferien.
i.

Mastehus

John Dam

Der er 108 pladser i mastehuset og der ligger pt. 96 master.
5. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Hans Ebdrup

Regnskab er godkendt
6. Fremlæggelse af budget for 2019

Hans Ebdrup

Budget er godkendt
Kommentar til punkt 5. og 6.:
•

Er der mulighed for at få adgang til regnskab og budget inden generalforsamlingen.

•

Der efterspørges at kunne se hvad de enkelte afdelinger bruger.

7. Fremlæggelse af forslag til ny medlemsstruktur

Hans Ebdrup

Forslaget er vedtaget.
Kommentar: Æresmedlemmer skal bestå der er ingen udgifter eller indtægter på dem.
8. Fastsættelse af kontingent
a. Aage Helle foreslår at vinterbadernes kontingent nedsættes med kr. 100,- til kr. 425,Forslaget er ikke vedtaget.
b. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 525,- for seniormedlemmer og 500 kr for
ungdomsafd.
Forslaget er vedtaget.
9. Forslag fra bestyrelsen
a. Bestyrelsen foreslår, at vi opretter en selvstændig kajakafdeling. Hidtil har kajakroerne
formelt hørt under roerne.
Forslaget er vedtaget
b. Forslag til vedtægtsændring i § 7 Ordinær generalforsamling, da det pga. vinterferien i uge 7
& 8 er vanskeligt at finde en dato, hvor alle medlemmer kan deltage.

Erling

i. Nuværende tekst: Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar
måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel pr. mail og sms til alle medlemmer.
ii. Ny tekst: Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden 1. april,
indkaldes med mindst 3 ugers varsel pr. mail og sms til alle medlemmer.
Kommentar: Generalforsamling afholdes i god tid inden d. 15/3 pga. søgning af
tilskud ved kommunen.
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Forslaget er vedtaget, dog skal der afholdes ekstraordinær generalforsamling.
c. Bestyrelsen foreslår at Rorbladet nedlægges, da det ikke har fungeret særlig godt i det
forløbne år. Vi har nye måder at kommunikere med medlemmerne på. Mail, SMS, Facebook
og hjemmesiden. Hvis vi fortsat skal have et blad, kræver det en ny redaktør.
Forslaget er vedtaget.
10. Behandling af indkomne forslag. Ib Børgesen har sendt tre forslag
a. Forslag 1
i. Indkøb af bådkran på havnen til løft af både op til 10 ton, samt løftevogn til
transport, da det vil gøre det lettere i fremtiden, når bådene skal transporteres
længere væk fra havnen, samt når der kommer krav om miljø behandling af både,
inden de stilles på land. Vi har ca. 125 både i klubben, som vi i dag giver ca 800,- pr
løft forår samt efterår. Det giver (125 x 2 x 800) = 200000 kr, som man kunne bruge
på dette projekt. Med denne mulighed skal man ikke lægge sig fast på en weekend
til søsætning og optagning af både, samt der vil være mulighed for at komme op
midt i sæsonen, hvis der er brug for det.
Forslaget er trukket tilbage mod at bestyrelsen inviterer bådejere til et møde med
henblik på at stifte et kranlaug.
b. Forslag 2
i. Bygning af bådhuse på ny plads for vinteropbevaring kunne være I forbindelse med
placering af mastehus, der ligeledes kunne være god som læ skur for de andre både,
som står på vinterpladsen, samt man kunne bruge disse huse til opbevaring af
stativerne, så der i sommerhalvåret, ikke ser så rodet ud.
Forslaget er trukket tilbage mod at forslaget tages med ind under udvalgsarbejdet
med henblik på at stifte et kranlaug.
c. Forslag 3
i. I forbindelse med udskiftning af pæle mangler der holdere for tov, hvilket er et
ønske at få. (Er allerede aftalt med Hanne Christoffersen).
Udgår da det allerede er aftalt med kommunen.
d. Forslag om afvikling af lån ved Hanny Abel og Grethe Uhd
i. I 2014 da saunaen blev etableret havde vi ikke fået samlet penge nok ind. Der
manglede kr. 30.000,- Gennem en kontakt i vinterbadeklubben Jomsborg i Århus
erfarede vi, at Jomsborg havde en fond, hvor man kunne ansøge om et rentefrit lån
til hjælp til etablering af nye vinterbadeklubber.
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ii. Grethe Uhd og Hanny Abel ansøgte på vegne af bestyrelsen for Vinterbaderne om et
lån på de manglende 30.000,-. Et lån der skulle tilbagebetales over 10 år. Grethe
Uhd og Hanny Abel skrev under på lånet på vegne af Vinterbaderne.
iii. Her 4 år efter er vi en veletableret vinterbaderafdeling med en god økonomi. Vi
foreslår derfor, at restgælden indfries, så fonden i Jomsborg kan få de midler, vi nu
har i overskud tilbage. Det betyder at pengene kan hjælpe andre med etablering af
nye vinterbadetiltag. Indfrier vi vores gæld nu, vil Jomsborg fonden med større
sandsynlighed låne os penge igen, hvis vi på et tidspunkt får behov for at låne penge
f.eks. i forbindelse med en omlægning af saunaanlægget ved etablering at en ny
lystbådehavn.
Forslaget trækkes tilbage mod at lånet flyttes over i Nautilus så Hanny og Grethe
ikke længere har navne på lånepapirerne.
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11. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter mm. 2019
a. Valgt til bestyrelsen er:
i. Formand

Erling Vynne Genvalgt

ii. Sekretær

Anita Virenfeldt Genvalgt

iii. Aktivitetsudvalg

Allan Nørlund Christensen Valgt

iv. Mastehus

John Dam Genvalgt

v. Kapsejlads

Mogens Mejlby Genvalgt

vi. Ny Kajakafdeling

Carsten Grove Valgt

vii. Vinterbaderne

Lise Møller Valgt

b. Valgt til suppleanter er:
i. Aktivitetsudvalg

Henrik Nykjær Valgt

ii. Mastehus

Lykke Kristensen Valgt

iii. Kapsejlads

Lasse Thulstrup Genvalgt

iv. Kajakafdelingen

Joan Grove Valgt

v. Vinterbaderne

Jannie Sørensen Genvalgt

12. Valg af 2 revisorer for et år
Valgt er:
i. Jørn Ørnskov
ii. Niels Elkjær
Kommentar: Hans Poulsen fortæller om hans oplevelse som revisor og gennemgår
revisorens opgaver.
13. Valg af suppleant for et år
Valgt er:
i. Lars Glerup
14. Eventuelt (her kan ikke besluttes noget)
Dan: Erling og Hans E har ydet en ekstraordinær stor indsats for at blive klar til denne
generalforsamling.
Aage: Efterspørger mere åbenhed på hjemmside. Fx adgang til referater fra bestyrelsesmøder.
Palle: Efterspørger forum på hjemmesiden, hvor medlemmerne kan kommunikere.
Anne-Grethe: Forslag: Pantaneius-forsikring kommer til medlemsmøde.
Anne-Grethe: Kommunikation til medlemmer må ikke kun komme på Facebook, men også gerne via
andre kanaler.
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Erling: Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer: Henrik Nykjær (aktivitetsudvalgsformand) og Anita
Virenfeldt (vinterbadeformand)
Erling: Tak til afgående revisorer: Hans Poulsen, Jørgen Nøhr

Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig i forhold til en vedtægtsændring pga. for få
fremmødte, indkaldes der hermed til:
Ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 7. marts kl. 19 på Pakhuset med èt punkt på dagsordenen,
nemlig godkendelse af vedtægtsændringen i § 7 om ordinær generalforsamling. Den ekstraordinære
generalforsamling er altid beslutningsdygtig, dog skal 2/3 af de fremmødte stemme for ændringen, for at
den bliver vedtaget.

Referat godkendt af:

Ordstyrer

Claus Storgaard

Formand

Erling Vynne

Referent: Anita Virenfeldt
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