
Referat bestyrelsesmøde i Nautilus 01/03 2021 

Online via Messenger 

Tilstede: Vivian, Frits, Anita, Ulrich, Lotte 

Gæster: Dan Cort, og Hans Ebdrup 

Referant: Ulrich 

 

Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 1/3 

 

1. Hvordan aflægger vi regnskab til Generalforsamlingen 

2. Hvad gør vi hvis vi ikke kan afholde Varsel generalforsamling. 

3. Emner til ordstyrer og sekretær 

4. Emner til kasser og Anitas plads 

5. mail fra vinterbaderne 

6. hjemmeside 

7. Nattevagt 

8. Opslag om både op/i 

9. Møde med Kommunen 

10. Juniorer dag 

 

 

 

1) Regnskab 

Lotte holder den daglige drift, Hans har lavet det dokument der skal sendes til revisorer, samt saldobalance. 

Hans mangler at lave budget. Dette bliver snarest sendt til bestyrelsen. Når dette er gjort er regnskab klar 

til generalforsamlingen. Regnskabsåret er skiftet 01/01-2021. 

2) Hvad gør vi hvis vi ikke kan afholde Varsel generalforsamling. 

Grundet COVID restriktioner er det ikke muligt at afholde den planlagte generalforsamling. 

Dette skal sendes ud inden 03/03 Ihht. Vedtægterne. Dan har sendt mail til bestyrelsen 15/02-2021 så 

formanden kan tage det derfra. Vivian tilpasser, og Anita sender dette ud. 

Bestyrelsen indkalder når det igen er muligt 

3) Emner til ordstyrer og sekretær 

Emner til Ordstyrer og kasser. Jens Aage Jensen kunne være ordstyrer, og bør være med på møder op til 

generalforsamlingen. 

Inger var sekretær sidste år, hun er ikke betalende længere, så alternativ skal findes. 



Bestyrelsen foreslår: Ulrich, Ulrich takker ja, hvis der ikke findes andre.  

 

4) Emner til kasser og Anitas plads 

Annegrethe har spurgt godt ind til hvordan det går i bestyrelsen, men vil gerne stille op. kassere Hans vil 

gerne hjælpe til at køre den nye kasserer ind 

Anitas plads: Anita ønsker ikke at genopstille, der er ikke kommet forslag til andre. 

Jesper/Mona ”Marie” bro 3 vil gerne stille op til suppleant 

Vivian foreslår at formandsposten stilles til valg. Dan siger at alle til hver tid kan trække sig, det er alles ret, 

da vi arbejder frivilligt, Da vil det være op til generalforsamlingen at finde en ny formand. Hvis ingen andre 

vil være formand, vil Vivian dog gerne fortsætte. Dan siger at ønsker Vivian at stoppe, skal hun sige 100% 

stop. Dan siger at det er formandens beslutning, at hun bør tænke over hvad der er bedst for klubben. 

5) Mail fra vinterbaderene 

• Tilskud ift. medlemstal ved vinterbaderne, der er ikke søgt tilskud. Vinterbaderne syntes ikke de har 
fået noget for deres kontingent. Klubben refunderer/reducere ikke kontingent, dat det er en klub 
man er medlem af. De vil gerne have et større vindue i saunaen, ud mod vandet. Vinterbaderne 
skal undersøge nærmere om det er et ønske fra flertallet af vinterbadere og derefter komme med 
et mere konkret ønske til bestyrelsen eller generalforsamlingen (tegninger, pris mv.). 

 

Dan anbefaler at bestyrelsen ”løber rundt” i de forskellige FB grupper for at mærke stemningen.  

Muligvis kan der søges fra DIF til dette. Leon fra DIF kan evt. kontaktes. 

Dan forklarer at der opstået ”kunde forhold” især i forbindelse med vinterbaderne.  

6) Hjemmeside 

Anita har set på hjemmesiden, og opdateret mht. COVID restriktioner. (07/02) der stod at Inger lejer 

klubhuset ud, det er rettet til Lykke. 

Tidligere har der været et ”årshjul” som udvalg kunne booke i, for ikke at det bliver lejet ud. Der bør meldes 

ud til udvalg ang. En deadline for dette, senest 01/04-2021 de skal selv booke i klubmodul 

7) Nattevagt 

Anita vil gerne lave nattevagtplan for 2021 (tak) 

8) Opslag om både i/op 

Frits har talt med AG om båd isætning, det vil hun gerne have at klubben står for. Det er ikke klubbens 

ansvar at sætte både i. Det er ikke klubben vedkommende at stå for både op/i det er medlemmers eget 

ansvar at arrangere fælles, eller selv kontakte vognmand. 

9) Møde med kommunen 

Formand har haft møde d. 01/03 med kommunen 



Lise og formand havde møde 1130 DD om flydebroer ved klubhuset. Den mod Nord ønsker kommunen at 

fjerne da den er i dårlig stand. Derimod vil kommunen lave flyde bro på stranden (syd) for havnen, Broen 

skal opmagasineres på Klubbens areal. Kommunen skal lave en tegning til bestyrelsen om dette. 

     10) 

Hans spørger: om torsdag med børn kan flyttes til tirsdag, det er roernes aften. Hans vil gerne køre parallel 

med roerne tirsdag 

 

 


