
Referat af møde med udvalgsansvarlige, d. 6/5 2021 i 
Klubhuset 

Til stede: Helle Frisk, Janni Sørensen, Lykke Kristensen, Carsten Grove, John Dam, Dan 
Cort, Vivian Thomasen, Anita Virenfeldt 
 

Vivian orienterer om bestyrelsen. På nuværende har Lars Glerup meldt sig som formandskandidat og 

Grethe Bendixen som kassererkandidat. Der er desuden flere der har meldt sig som kandidater til de øvrige 

poster. 

Det ser ud til der kan stilles en ny bestyrelse og dermed ser det lyst ud for Nautilus´s fremtid. 

Dan har stillet sig til rådighed til at hjælpe omkring det praktiske i forbindelse med generalforsamlingen.  

Generalforsamling er sat til at være d. 25/5. 

 

Nyt fra afdelingerne: 

Klubhuset:  

• Rengøring af klubhuset og udeområde sættes til torsdag d. 20/5 kl. 17.00. 

Lykke laver et skriv der sendes ud på FB, mail og SMS. Anita sender Lykkes skriv ud til 

medlemmerne via klubmodul. 

Lykke laver en ”to do liste” og står for indkøb til dagen. 

• Der har været en større reparation af kloarken. 

Klubbens jollerum mv. 

• Surfer, polokajakker, SUP i jollerummet er klubbens ejendom og kan i princippet bruges af alle 

medlemmer, men det er på eget ansvar. 

Møde med kommunen 

• Helle, John og Carsten har holdt møde med kommunen og et arkitektfirma ang. kajak-, ro-, maste-

hus, samt vinteropbevaringsplads til kølbåde 

• Udvalget har fået tilsendt de første tegninger som de kan kommentere og rette til og der er 

planlagt et nyt møde i næste uge. 

• Nautilus skal være væk fra Bachs grund senest sommer 2022. 

• Der skal søges penge til ro- og kajakhus. 

• Det er vigtigt at byggefelterne overholdes. 

• Kommunen har idéer til kystsikring. Det er på tegnebrættet. 

• Bølgebryder og læmole udenfor molehovedet. Der er plan om at udvidelsen skal ske vinteren 

2021/2022 - budget 5 mio kr. 

Sejlerskole 

• 12 nye sejlere deltog i 1. mandagssejlads 2021, alle nye bådejere. 

• Der er også mange erfarne sejlere der deltager om mandag. 



• 14-15 medlemmer har deltaget i online duelighedsundervisning. 

• En lørdag april har der været et sikkerhedsarrangement (brand, nødraketter, nødblus). 

Kajak 

• Der arbejdes på at lave en midlertidig løsning, evt. bagved rocontaineren. 

• Kajakkursus - Der er planlagt 2 kurser i maj. Begge er fyldt op.  

• Medlemstal Der er ca. 42 medlemmer. 

• Arrangement i svømmehallen en lørdag i maj. Redningsøvelser mv. 

• Der arbejdes på at få fat i en kajakvogn, så der kan køres med kajakkerne. 

• Carsten Grove repræsenterer kajakafd. i foreningen Vandaksen. 

Vinterbaderne 

• Der har været stille. 

• Vinterbaderne ser frem til at få sat den nye bro op. 

• Janni er nu formand for vinterbaderne i stedet for Lise. 

• Medlemstal: ca. 90. 

Roafdelingen. 

• Der afholdes ikke kursus i denne sæson. Hvis der er nye medlemmer optages de løbende i 

afdelingen. 

• Der kommer en ny robåd (4-er med styrmand) i glasfiber til næste sæson via fondsmidler. 

Klubtøj 

• Anne Møller har godt styr på klubtøj. Der findes en hjemmeside hvor tøjet skal bestilles på. 

Mastekran. 

• Der har været mange fejl på mastekranen. 

 

Hver afdeling sender en kort beretning til Vivian hun kan tage med i hendes beretning. Deadline d. 17/5 

2021 

 


