
  

  

 

  

 

  

Referat 
 
Type møde: Ordinær generalforsamling NAUTILUS 

Dato for møde/Tid/sted: 27.03.2022 kl.13.00-15.00 

Deltagere: Bestyrelsen: Lars Glerup (LG), Anne-Grethe Kristensen (AG), Claus 
Storgaard (CS), Mona Nielsen (MN) 
Ulrich Klit (UK) 
Frem mødt ca. 70 medlemmer 
 

Fraværende:  
CC:  

mødeleder: Lars 

Referent: Ulrich 

Date: 27.03.2022 

Formål:  

Opnået resultat:  
 
Tid Opgave af: Dagsorden: 
   
  1. Valg af dirigent  

2. Valg af stemmetæller  
3. Valg af referent  
4. Bestyrelsen beretning for år 21/22  
5. Forelæggelse af regnskab for forløbende år  
6. Budget for det kommende år til godkendelse  
7. Fastsættelse af kontingent.  
8. Behandling af indkomne forslag  
9. Valg af formand 
10. Valg af kasserer 
11. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 
12. Valg af 2 suppleanter 
13. Valg af 2 revisorer samt 1revisorer suppleant 
14. Eventuelt. 

 
   
   



  

  

 

  

 

 
Referat: Opgave 

af: 
Dead-
line: 

 
1. Valg af Dirigent 

Jens-Aage Jensen er foreslået, og valgt 
GENERALFORSAMLINGEN er beslutningsdygtig, da indkaldelsen 
er kommet lovligt. 
Dagsorden er godkendt 
 

 
2. Valg af stemmetællere 

Hans og Michael foreslået, og valgt 
 
 

3. Valg af referent 
Ulrich Klit foreslået, og valgt. 
 
 

4. Bestyrelsens beretning 
COVID har præget det sociale i 2021, Vinterbadere har klaret sig 
igennem, Ole Wang, har kørt teori på duelighed, 10 kursister. Dette 
er 4. gang. Mandags sejlads har været fast 6-7 både. 
Det sociale har været Plaget, Mona Nielsen har taget ansvar for et 
aktivitetsudvalg, medlemmer opfordres til at melde sig til hjælp. Der 
skal Bl.a. arrangeres jubilæumsfest, (50år). 
Bestyrelsen, led lidt af mandefald i starten, Frits flyttede, Vibeke 
(vinterbader) sagde fra grundet mistet interesse. Mona og Claus 
kom ind i stedet. Formanden taler om fællesskab i vandklubben 
Nautilus, uanset hvilken aktivitet man benytter, Bestyrelsen arbej-
der for til stadighed at forene de forskellige afdelinger. Bestyrelsen 
har fået Roerafdelingen ind i Nautilus, som fuldt medlem. så deres 
roerlav er nedlagt pr 31/12-2021. Roerne har selv skaffet 140.000 
til finansiering af ny båd. 
Juniorerne, 6-7 aktive der er en naturlig udskiftning. 
J70 sejljolle udlånes 10 dage i Maj, af Dansk Sejlunion. Alle opfor-
dres til at prøve at sejle den. J70 er en perfekt båd til store juniorer, 
og kan være med til at fastholde disse i sejlads. 
Bestyrelsen har været ganske ny, undtaget Ulrich. Startede på en 
frisk, arbejder med årshjul, samt forretningsplan for at lave et ske-
let for kontinuitet i klubben/bestyrelsen. Der arbejdes med en ny 
model for sponsorer. Fonde/sponsorer ser meget på fællesskab 
når de skal give penge ud, i forbindelse med et nyt klubhus. 
Der arbejdes på et kommissorium for udvalg, så alle kender råde-
rummet i de enkelte udvalg. 
Kajak, Carsten vil køre 4 intro weekender i foråret. 
Sejlere, st. quo 
Kapsejlere st. quo. Dog ønsker Mogens Mejlby ikke længere stå 
for dette, da han har gjort det i mange år. En ny formand, evt. ny-
tænkning i kapsejladsudvalget er mere end velkommen! 
Der sker meget nyt på havnen, kystsikring er færdig, Læmole for-
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ventes færdig slut Maj. Formanden har sikret at kommunen laver 
vest-molen flad, med høfteblokke, så der er adgang for gående. 
VHK er ved at projektere hjørnet bag bro 4, så hjørnet kan udgra-
ves til an langskibs-mole, da alle havne i 2025 skal have tømmefa-
ciliteter for WC. 
Vinter-plads, biologisk forening har anket, og det trækker ud i 
sagsbehandlingen. Kajak-robådsskur skal Nautilus selv søge fi-
nancering til. 
VHK har fundet 2,5MKR der skal bruges til at binde de to havne 
sammen. Der har været brainstorm med alle interessenter. Der bli-
ver en støbt sti mellem havnene, Solnedgangsplads, to badebroer. 
Dette er bevilget, og forventes udført i 2023. der vil også blive 
etableret ny stor legeplads på industrihavnen. Kystdirektoratet er 
søgt om tilladelse til at uddybe Lystbåde havnen. Forventes udført 
vinter 2022/23. Kamera-overvågning af havnen, hvor bestyrelsen 
er i dialog med kommunen om dette. Bliver dette gennemført, kan 
vi droppe vores nattevagt turnus. 
Status for medlemmer: 365 medlemmer, 12 roere, 135 sejlbåde, 
23 motorbåde, 7 juniorer, 30 kajakker, og 103 vinterbadere. 
Spørgsmål til ovenstående punkt: 
Hans spørger ind til roere som fuldgyldige medlemmer og syntes at 
det er så godt. 
Anitta spørger til pælepladser, der er skiftet lidt pæle, og flyttet på 
bro 1, for at give plads til store både. Fremover får Nautilus besked 
om tomme pladser, inden de frigives på kommunens hjemmeside. 
 

5. Forelæggelse af regnskab 
Side 1 var ikke udsendt, ved en fejl i klubmodul. 
Let stigning i kontingent Indtægt.  
Tilskud er fonde til to kajakker. 
Annonceindtægter, er primært sponsorater fra Jutlanderbank. 
Der har varet mindre udgifter til anlæg/drift omkostninger. Posten 
på 67.587 er udgift til to kajakker, og tilskud på robåd. 
Spørgsmål fra Per Dalgaard angående manglende indtægt fra ma-
stekran. Disse er ifølge kaseren bogført under div. Indtægter. 
Aktiver er det samme, + overskuddet på ca. 90… 
Spørgsmål vedr. ovenstående: 
Angående den nye robåd om den bør være et aktiv. Det vil den fra 
næste regnskabsår. 
Hans, spørgsmål om driftsudgifter. Til ro og kajak afd. Det er til-
skud til robåd, samt fonde til to nye kajakker. 
General Forsamlingen godkender regnskabet. 
 
 

6. Budget 
Kontingentindtægter. 220.000 
EL stiger, og er forhøjet til 45.000 
Overskud 203.000 
Tilskud til nyt klubhus, (tegninger) 100.000. 
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Ved kontingent forhøjelse med 75kr, vil overskud være ca. 25.000 
Spørgsmål til ovenstående: 
Hans spørger om investeringer fremgår af budget, ja, det gør de. 
 
 

7. Fastsættelse af kontingent. 
            Bestyrelsen foreslår af basis kontingent hæves med 75 kr. til i alt  
            600kr. grundet øget energi priser samt bygning af nyt klubhus.  
            Passivt medlemskab nedsættes fra 300 kr. til 150 kr. 
            Klubhuset bruger ca. 30% af strømmen.  
 
            Dette kan gælde fra 2023. 
            Erling vynne støtter forslaget, og Generalforsamlingen godkender  
            forslaget. 
 

 
8. Behandling af indkomne forslag  

Ingen indkomne forslag 
 

9. Valg af formand  
Ikke på valg 
 

10. Valg af kasserer  
Anne-Grethe Bendix på valg og genopstiller. Generalforsamlingen 
genvælger, 
 

11. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer  
Claus Storgaard på valg og genopstiller. Generalforsamlingen 
genvælger. Ulrich Klit på valg og genopstiller Generalforsamlingen 
genvælger. Anne Nielsen modtager valg (roer og vinterbader) Ge-
neralforsamlingen har valgt. 
 

12. Valg af 2 suppleanter 
(hvert år) Mona Nielsen på valg og modtager Genvalg Morten 
Munk Friss modtager valg Generalforsamlingen Vælger disse. 
 

13. Valg af 2 revisorer samt 1revisorer suppleant 
(hvert år) Niels Elkær på valg og modtager genvalg Generalfor-
samlingen genvælger. Hans Ebdrup modtager valgt Suppleant, Al-
lan Nørlund Generalforsamlingen vælger disse. 
 

14. Eventuelt 
Niels Østergaard, om Klubhus.Udvalget. Har haft møder med alle 
udvalg, for at sikre alle interesser er indbefattet i visionen. Der er 
en god dialog med VHK ang. Lokalplan osv. Andre klubber der lige 
har bygget klubhus, er blevet konsulteret. Huset                                
skal understøtte alle vandaktiviteter.  
Udvalget vil gerne byde en ny ”fundraiser” velkommen 
Spørgsmål til ovenstående. 
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NN: Burde der tænkes et værksted ind? Det er iflg. NØ en del af 
tanken. 
Er der tanker om helhedsplan, ensartethed? Der er i lokalplanen 
materialer og farver for hele området.  
Hans: sætter spørgsmål ved at få ”kunder nok” til huset. NØ fortæl-
ler at vi allerede ER kunder nok med den brede af aktiviteter vi har, 
men vi mangler de fysiske rammer.  
Helle: der er lavet rigtige tegninger, på kajak/ro huse. 
Klimasikring/vandstand. Lokalplanen foreskriver allerede dette. 
Placering: kan huset ligges et andet sted? Nej, iflg. Lokalplanen, 
kan huset kun ligge på det nuværende grund. 
Hvornår? NØ: drømmen er at byggeri er i gang om ”et par år” 
Er det et budget? Det er der ikke endnu, det kan være et sted mel-
lem 4 og 12 Million 
  
Lykke: forårsrengøring ¼ kl. 17-19. folk er velkomne! 
Den nye vinterplads, bliver der en vindvold? Det er ikke planen. 
Der er en plan om kystsikring deroppe. 
Jens Aage afslutter GENERALFORSAMLINGEN 14:45 
 
 
 
 

 


