
Referat bestyrelsesmøde i Nautilus 24/03 2021 

Hos Vivian 

Tilstede: Vivian, Frits, Anita, Ulrich 

Fraværende: Lotte 

Referant: Ulrich 

 

Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 24. Marts 2021 

 

1. Flydebroer 

2. Nattevagtplan 

3. Klubtøj, hvordan og hvor meget 

4. Opfriskning af Klubhus 

5. Hjertestarter 

6. Velkomstpakke 

7. tilføje arrangementer i kalender på FB samt hjemmeside 

8. PR udvalg 

9. Klubstander/DSU, samt frihavnsmærke 

10. genoptagning af samarbejde med udvalg 

11. Kursus i klubmodul 

12. Evt. 

 

 

 

1) Flydebroer. Ingen tilbagemelding fra Kommunen endnu. 

2) Nattevagtplan, Anita har lavet planen, Der er en Mappe i klubhuset hvor listen ligger, vagter skal 

være medlem, og have en havneplads. Der er så mange medlemmer at man kun har hvert andet år. 

Bestyrelsen, og udvalgsformænd er friholdt af vagttjansen. Anita opdaterer SMS modulet, og 

sender ud. 

3) Klubtøj, hvordan og hvor meget. Der er kommet 39 ”Ja tak” 9 ”nej tak”, på Frits opslag. Vi skal 

fortælle Pernille hvilke tøj vi vil have, Windbreaker(løbe jakke), softshell. Løbe tshirt, hoodie med 

lynlås, Cap. Logofil er hos ”Pind”. Frits spørger Niels om han har Logofil. Pernille kommer med 

oplæg til Farver. Sportigan kan levere en ”nautilus webshop”  

4) Opfriskning af klubhus, maling af gang og toiletter, samt nye lamper. Bestyrelsen stemmer for at 

det skal gøres. Skal vi selv lave det, eller få det gjort? Det bør nok være lud, for ikke at det skal give 

streger når træet udvider sig. Der skal købes/monteres LED lys. Vivian spørger den lokale maler 

hvad det koster, og hvilen maling/bejdse der skal bruges. 

 

5) Hjertestarter 

               Lotte: Jeg har ledt i det gamle regnskab efter noget med hjertestarteren, men har ikke kunnet finde      



               noget. Ulrich påtager sig at finde ud af at få tjekket starteren og evt. få sat service i gang. 

 

6) Velkomstpakke, kunne en informationspakke til nye medlemmer, incl. Klubstander, FH mærke, 

samt Flyer for NAUTILUS være en god ide? Anita fremføre at det er svært at lave en brochure der er 

målrettet til alle fra kajak til sejler, man kan sætte laminerede oplysninger op på broerne. Samt 

flyer som Hans kan dele ud fra havnekontoret.  Ulrich har undersøgt med RABØL at de både kan 

lave den grafiske opsætning, samt trykke, de vil meget gerne give et bud på det (Pia Lund 

Hasselgren)  

7) Tilføje arrangementer i kalenderen. Fra d. 06 må vi mødes 50 udendørs, til evt. standerhejsning. 

Dette bliver den 18. April kl 1000 Grundet COVID bliver dette udendørs, uden forplejning. Kun 

Standerbytning, tale, samt Kanon. Den traditionsrige forårsrengøring må vente. Vivian laver opslag, 

og ligger på FB, Anita opdatere hjemmesiden. 

8) PR udvalg, er der behov for dette? Vivian mener af FB Nautilus Hvalpsund, skal pimpes, samt vi 

skal skaffe en pipeline, af folk der står i kø til klubbens aktiviteter. Vivian ønsker ikke det er 

bestyrelsen der skal påtage sig dette. (mhvt. Punkt 10.). Anitta mener dette bør skydes til efter 

generalforsamling. A foreslår at der sendes til udvalgsformænd at vi har behov for forslag til 

bestyrelsesmedlemmer, samt opfordring til at gå i tænkebox om et PR udvalg. Dette sender 

formanden ud.  

9) Klub-/DSU stander samt FH mærke 

Lotte: Jeg kan sagtens bestille en ny, men er i tvivl, om vi har nogle til at ligge i klubhuset. Vil gerne 

have tilbagemelding på dette. 

Ulrich laver optælling af flag i klubhus, Lotte bestiller hjem. U spørger Lotte om hun vil lave kuverter 

til de nye medlemmer 

 

10) Genoptagning af samarbejde med udvalg.  Under punkt 8 

11) Kursus i klubmodul.  

Lotte: MHT. kursus i klubmodul så videresender jeg lige korrespondance med Klubmodulinstruktør 

Charlotte. Jeg fik aldrig fulgt op på den, da der gik jul og corona i den. Bestyrelsen beslutter at 

vente med dette til efter Generalforsamlingen, da der vil komme nye bestyrelsesmedlemmer der 

også skal lære klubmodul. 

 

12) Evt. 

I. Ankerbøje,  

Frits har talt med DSU om hvordan man gør, på Navionic er der markeret ankerbøje ved 

Sundsøre syd, denne findes ikke, Sundsøre næstformand og Frits har talt om at vi 

kunne have denne sammen. Bestyrelsen syntes dette er en god ide. Og Frits går videre 

med dette. 

II. Kajakskur 

Mail fra Kommunen: 

Hej Carsten 

  

Så er arkitektfirmaet LYTT i gang opliggerpladsen og bygningerne. Er I blevet klar til at 

præcisere de krav, I har til et fremtidigt kajakhus? 

(Niels Kjølhede, der er partner fra LYTT og involveret i projektet, ror selv kajak i 

Norsminde… det kan kun være en fordel J). 



  

Ønskerne til mastehuset har vi en rimelig god fornemmelse af ud fra det materiale, 

som vi tidligere har modtaget. Det vil også være rart at få fornemmelse for kravene til 

en bygning til robåde nu. Derfor vil jeg høre, om du kan sætte mig i kontakt med Helle 

Frisk? 

  

Når de første streger er tegnet på den anden side af påske, vil LYTT og jeg gerne have et 

møde med jer i Nautilus. Jeg tror ikke, jeg har John Dams kontaktoplysninger, så ham 

må du også gerne ”advare”. 

  

Jeg har talt med Thomas, der er fritidskonsulent i Kultur og Fritid, om hvor lang tid vi 

har, inden tegninger og pris på kajakhuset skal være klar til politisk behandling, og vi 

har indtil midt i maj, sådan som budgetforhandlingerne er tilrettelagt i år. LYTT har 

nikket til, at det kan nås, og så har jeg lovet Thomas, at han holdes opdateret i 

mellemtiden. 

Kira Skott Andersen 

 

Ulrich melder go tilbage til Carsten, at han skal holde hele byggeudvalget i loopet, kopi 

på mail, og deltagelse i møder. 

 

III. Generalforsamling  

Anita: Hvis jeg har forstået det rigtigt, kan vi holde generalforsamling fra d. 21/5. 

Anita mener at vi skal lave en plan for at afholde generalforsamling, med coronapas.  

Der skal sættes møde op med Jens Aage, og Hans. Dette skal være onsdag 21. April i 

forbindelse med bestyrelsesmøde. Formanden indkalder disse. 

 

IV. Rykker fra kommunen 

Mange medlemmer har fået en uberettet rykker om pladsleje fra Kommunen d. 24/03. 

Bestyrelsen blander sig ikke i dette. Dette kan evt. nævnes ved næste 

samarbejdsmøde. 

 

 

 

 

 

 


