
Referat fra bestyrelsesmøde d. 3-9-2019 kl 19 på Skrænten 13 

Deltagere: Mogens, Carsten, John, Inger, Allan, Niels, Erling, Torben, Dan 

 

1. Tjekke hjemmesiden for fejl mv. Hver aktivitet ser efter, om det, der står på hjemmesiden, 
stadig er gældende. 

a. Giv Erling besked om det er OK, eller der skal ske ændringer, gerne med forslag til 
tekst. 

i. Erling har modtaget 3 mail med rettelser: Vinterbaderne, mastehuset og 
Kajakafdelingen. 

2. Allan har tilbudt at sponsorere nogle stand-up boards.  
a. Mere info ved Allan. 

i. Allan vil sponsorere to stk. standupboards med tilbehør. 
ii. Vi skal undersøge forsikring og rederansvar 

iii. Finde  én der vil stå for det (forslag Niels Schøning) 
3. Ejgil Bach vil gerne, at Nautilus sætter en låge i hegnet, hvor roere og kajakker kører bådene 

ud. 
a. Torben Pind har fundet en egnet låge. FU har givet grønt lys til at købe. Hans Ebdrup 

har bestilt over nettet. 
i. Lågen bliver sat op i kommende uge. 

ii. Der vil blive lagt nogle fliser, så det bliver lettere at køre bådene ud. 
4. Der har været flere forespørgsler om udviklingen af byggeplanerne. Erling sender mail til 

borgmesteren med spørgsmål herom (Sker der noget eller er det lagt mølpose). 
i. Erling har sendt forespørgsel til borgmesteren, men har ikke fået noget svar. 

5. Hans Ebdrup orienterede om at økonomien foreløbig ser fin ud for 2019 
a. Hans E. kan ikke komme til bestyrelsesmøde, men bidrager med noget på skrift. 
b. Hans E. foreslår at vi skal gøre noget ved højvandssikringen i år, da der er økonomi til 

det. 
i. Torben og Erling finder en løsning. 

ii. Torben har udstyr så han kan måle, hvor vi skal have sikring, så vandet ikke bare 
løber bag om.   

6. Forslag om, at hver afdeling skriver et par linjer om status, så alle i klubben kan se, hvad vi 
laver.  

a. Hvis bestyrelsen er enig, bedes man maile tekst til Erling senest lørdag d. 7. sept. 
hvorefter Erling sender et nyhedsbrev til medlemmerne. 

i. Vi sender et nyhedsbrev ud. 
ii. Deadline rettet til mandag d. 9. september 

iii. Jeg har ikke modtaget så mange bidrag til et nyhedsbrev. 
7. Allan har udtrykt ønske om inspiration til aktiviteter i klubben. 

a. FU foreslår, at vi indkalder til et inspirationsmøde. 
b. FU foreslår, at vi spørger Poul Richard, om han vil gentage et kursus om reparation af 

glasfiber. Erling har spurgt og Poul Richard har sagt ja. 
c. Dan vil gerne lave en emneaften om sejlads på østsiden af Sverige og på Götakanalen. 

i. Allan orienterede om de arrangementer der er afholdt. 
ii. Forslag: Førstehjælp, meteorologi, instruktion og afprøvning af redningsveste. 

iii. Dan vil stå for en emneaften om deres sejlads syd om Sverige og gennem 
Götakanalen. 

iv. Forslag om at invitere til en aften hvor medlemmerne kan udveksle erfaringer og 
beretninger. 

v. En aften om solceller på båden 



8. Orientering om et tilbud: Sejlerskolen kan låne den Impala, der har ligget længe på 
vinterpladsen. ”Maria” af Aarhus. 

i. Vi besluttede at vi ikke vil tage imod tilbuddet om at låne Impalaen. 
9. Dan skriver en artikel: Hvorfor er Nautilus med i Dansk Sejlunion. 

i. På et tidspunkt vil Dan skrive en artikel: Hvorfor er vi med i Dansk Sejlunion? 
10. Allan har efter mødet kontaktet mig og fortalt, at han ikke genopstiller til aktivitetsudvalget. 
11. Nautilusskiltet på klubhuset skal males op med det nye Nautilus logo (EV kontakter 

skiltemaler) 
i. Vi har skilt ved indkørselen, vi fjerne skiltet. 

ii. Evt. sætter klubbens navn op som på Saunaen. 
12. FU foreslår, at vi ansøger Jutlander Bank om tilskud til en trailer, der kan transportere robåde 

og kajakker. EV finder muligheder. Vi har ikke søgt Jutlander om penge i år. 
a. Erling har spurgt Kongeaa Trailercenter om muligheder 

i. En kajaktrailer koster ca kr 15.000 
ii. En trailer der kan køre en eller flere indrigger-firer skal specialbygges og vil koste 

40-60.000. Samtidig vil den kræve trailerkort og en stor bil der må trække et par 
ton. 

1. Torben er i kontakt med Brenderup Trailer om en løsning. 
13. Dan har lavet et skriv om færdselsregler på Nautilus’ facebooksider. (se næste side) 

i. ”Adfærdsregler” vedr. vore facebooksider blev vedtaget. De kommer ud med 
nyhedsbrevet. 

ii. Der har været en forespørgsel om man må sætte en båd til salg på Nautilus’ FB. 
1. Som forsøg vil vi tillade køb og salg af relevante varer på vore 

Facebooksider. 
14. Evt. 

i. Forslag om at vi tager kontakt til kommunen om at sejlere fra kommunens havne 
kan ligge gratis eller som frihavn i kommunens havne. 

ii. Snak om at vi skal have et udvalg, som tager sig af ansøgninger til fonde mv. 
1. Vi har allerede et udvalg bestående af Dan og Inger. 

iii. Dan foreslår at vi afsætter tid til et Visionsmøde om klubbens fremtid. 

  



Adfærdsregler for medlemmers færden på Nautilus’ Facebooksider 

 

På generalforsamlingen besluttede vi at nedlægge Rorbladet. Det var det middel vi kommunikerede til 
medlemmer med. Gennem de seneste 10 år har vi fundet andre og hurtigere måder, at kommunikere på 
bl.a. Facebook. 
Når man kommunikerer består kommunikationen af ca. 55% kropssprog, ca. 40% betoning og kun ca. 5% af 
selve ordene. Det betyder, at når man skriver på Facebook har man reduceret kommunikation til kun at 
bestå af ord, måske hjulpet af nogle smileyer. 
Derfor egner Facebook sig ikke debatter el.lign. Der kan meget let opstå misforståelser og de kan igen 
medføre andre misforståelser osv. Undgå derfor at skabe misforståelser. 
 

Endelig skal vi som forening overholde persondataforordningen, som er meget stram og striks. Vi er ikke 
undtaget fordi vi er en forening. Det er Nautilus, der bliver holdt ansvarlig hvis persondataforordningen 
ikke overholdes og bøderne er betydelige. 
 

Derfor bør følgende overholdes: 
• Brug primært Facebook til informationer. 
• Hæng ikke andre ud. 
• Hold en ordentlig tone. 
• Undgå at skabe misforståelser. 
• Kopier ikke fra mail, sms eller andet, fra andre for at lægge det på Facebook. Det kan være i strid 

med persondataforordningen og brevhemmeligheden. 
• Brug ikke Facebook til kontakt til formænd eller bestyrelsen. Ønsker man fx kontakt til formanden 

for den afdeling, man er medlem af eller bestyrelsen, så kontakt dem direkte: Ring, mail, sms, 
messenger mv. Kontakt mulighederne kan findes på Nautilus hjemmeside. Det vil ofte også være 
muligt, at finde tid til at mødes.  

 

Overholdes disse regler ikke vil bestyrelsen selvfølgelig kontakte vedkommende, der kommer til at 
overtræde disse regler, for præciserer reglerne. Ved gentagelser kan det blive nødvendigt at slette 
vedkommende som medlem af den eller de af Nautilus Facebookgrupper vedkommende er medlem af. 
 


