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Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 7. marts kl. 19 på Pakhuset 

Foruden bestyrelse var revisorer og suppleanter inviteret med, så vi mødte hinanden. 

Der var en kort præsentationsrunde. 

 

1. Valg af næstformand (kun bestyrelsen)  

Dan Cort Jørgensen foreslået og valgt 

2. Orientering om og drøftelse af revisionsnotatet. 

Notatet blev drøftet, og der var forskellige reaktioner. Det mundede ud i flg.:  

Bestyrelsen har, i forbindelse med revisionen af regnskabet for 2018, modtaget 

et notat fra foreningens revisorer i 2018.  

Det er bestyrelsen, der har det overordnede ansvar for foreningens drift og 

økonomi, hvorfor notatet blev behandlet på det første bestyrelsesmøde efter 

generalforsamlingen. Notatet giver ikke bestyrelsen anledning til yderligere.  

3. Kalenderen  

3.1. Forsikringsaften med  Pantaenius  dato? Allan 

Allan begyndte med at oplyse at Henrik Nykjær har valgt at træde tilbage som 

suppleant. Bestyrelsen har derfor spurgt Stine Glerup, som accepterede og er 

trådt ind som suppleant i stedet. 

Allan har lavet en aftale med Pantaenius om en orienteringsaften vedr. 

bådforsikringd 10. april kl 19-21 i klubhuset.  

3.2. Forårsrengøring af klubhus dato? Inger 

Forårsrengøring bliver d. 22. marts kl. 16-18 

3.3. Standerhejs dato og foreløbigt program indtil 1. juli er sendt ud med mail og sat på diverse 

FB-sider. Det udsendte program herunder. 

Lørdag d. 6. april kl 12.00 er der standerhejsning ved klubhuset. Vi synger en 

sang og skyder kanonen af, mens flaget/standeren går til tops. Formanden 

siger et par ord, hvorefter der er røde pølser, øl og vand i klubhuset. 

 Onsdag 10. april kl 19-21 i klubhuset er der én fra forsikringsselskabet 

Pantaenius, som fortæller og besvarer spørgsmål vedr. forsikring af både. 

 Fredag d. 3. maj fra kl 19.00 er der Forårsfest i klubhuset. Grillen er varm kl 19. 

Vi hjælper hinanden med at dække bord, og man medbringer selv mad og 

drikke. Alle medlemmer samt familie er velkomne: Vinterbadere, kajakroere, 

roere og sejlere. Det plejer at være en meget hyggelig fest. 

 Lørdag d. 25. maj er det Havnens dag, hvor vi holder Åbent Hus og inviterer 

alle interesserede til at komme og se, hvad vi kan tilbyde i Nautilus. 

Programmet er ikke fastlagt endnu, men vi begynder kl 8.45 med kaffe og 

rundstykker for de medlemmer, der deltager. Jeg håber, at rigtig mange 

medlemmer vil stille op den dag og tage godt imod gæsterne. 

 Lørdag d. 8. juni er der traditionen tro Pinsetur til Nykøbing. Vi mødes ved 

klubhuset i Nykøbing til kaffe kl 15. Man har selv kaffen med, og der plejer at 
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være nogle, der bager nogle dejlige kager. Kan man ikke sejle derover, kan 

man tage bilen og være med alligevel. Det plejer at være mega hyggeligt. 

 Fredag d. 28. juni besøger vi Brænderiet Limfjorden i Sundsøre (rundvisning + 

spisning). Nærmere program følger senere. 

4. Hvordan kan vi aktivere flere frivillige? 

4.1. Vi mangler én, der kan stå for erhvervskontakt og udvikling af banner-reklamer 

4.2. Vi mangler en, der vil stå for indkøb og salg af klubtøj. 

Det blev bestemt at FU skulle lave en liste over små-jobs, som derefter skal 

præsenteres for medlemmerne og måske efterfølges af en prikkerunde. 

5. Kommunikationen i klubben 

5.1. Facebook 

5.2. Hjemmeside 

5.3. SMS 

5.4. Mail 

Der var enighed om at brugen af Hjemmeside, Facebook, mail og sms var en 

udmærket løsning på kommunikationen med medlemmerne og medlemmerne 

imellem. 

Erling gjorde opmærksom på at SMS’er koster 0,35 kr pr SMS, mail er gratis. 

6. Vedr. ansøgning om materialetilskud (frist 15. marts) 

6.1. Vinterbaderne ønsker en udendørs koldtvands-bruser. Erling er ved at indhente tilbud.  

Erling har ansøgt kommunen om midler til en frostfri koldtvandsbruser samt 

undervandsbelysning til vinterbaderne. Ikke alle er trygge ved at kravle ned i 

vandet i den mørke tid. 

6.2. Er der andre ønsker om materialetilskud. 

Erling gjorde rede for Hans H.T.s forslag om salg af diesel på havnen 

Der er også søgt om midler til en brugt tanktrailer, en 1250 L stor tank, samt 

pumpe med måler. Havnefogeden skal stå for salget af diesel. 

Hans H.T. har oplyst at kommunen stiller en container til rådighed for 

opbevaring af stor tank og trailer. 

7. Evt. 

Dan foreslog, at vi igangsatte et visionsarbejde vedr. klubbens fremtid. FU 

kommer med forslag til udførelse. 


