Tilbagemelding til PM ( forslag)
Ref. A og B - Brugsret
PM ønsker at have brugsret over ubåden på lige fod med andre medlemmer. PM ønsker at benytte
fartøjet inden for lovens rammer - dog skal denne brugsret ikke være som funktion af medlemskab af
foreningen.
PM er helt naturligt æresmedlem af foreningen og dermed som udgangspunkt livsvarigt medlem. PM kan
derfor bruge ubåden han ønsker. Dette skal ske inden for gældende lovs rammer men dog også indenfor de
rammer som på demokratisk vis er / bliver etableret af foreningen og som er gældende for alle medlemmer.
Som medlem af foreningen vil PM til en hver tid på demokratisk vis have mulighed for at præge foreningens
lovgivning i den retning han måtte ønske.
Som tidligere nævnt vil det for foreningen være helt naturligt at PM bruger ubåden i undervisnings/
foredrags sammenhæng - også kommercielt og som ligeledes nævnt tidligere vil foreningens medlemmer til
en hver tid stille op og bakke op omkring arrangementet, såfremt det fra PMs side måtte ønskes.
En løsningsmodel hvor enkeltpersoner ikke er medlemmer af foreningen men samtidig har rettigheder i
foreningen er i vores optik ikke mulig og derfor må vi fastholde at brugerrettigheder og medlemskab
hænger sammen.

Ref. C - adskillelse fra CS
PM ønsker at foreningen arbejder som en selvstændig enhed og fuldkommen uafhængig fra - og udkoblet
af CS og står hvor den blev bygget til den søsættes.
Foreningen skal ses som en selvstændig forening og derfor er det helt naturligt at samtlige relationer
mellem CS og ubåden slettes på CSs hjemmeside og hvor der ellers måtte ligge noget. Historien om Nautilus
skal naturligvis også rettes til således at det fremstår korrekt og dermed fremhæver PM som manden der
byggede ubåden.
Med hensyn til fysisk flytning af ubåd er det af flere grunde mere komplekst og foreningen frygter at en
sådan flytning, så tæt på afslutning af renoveringen, kan sætte ubådsprojektet i stå. Dels vil flytningen være
resursekrævende og tidstung og dels vil foreningen ikke længere have samme tilgang til materialer og
special maskiner som de har nu. Det kan lyde kynisk (maskiner og materialer) men set ud fra et
projektgennemførelses synspunkt er det en væsentlig forhindrende faktor. Der har indtil for nyligt været
stabil og konsekvent rytme i fremdriften af færdig-renoveringen af ubåden. Denne rytme vil blive forstyrret
ved en flytning.
Med den gulvplads som ubådsprojektet pt. fylder, nu hvor den er adskilt, frygter foreningen ligeledes at
dette - altså store krav om gulvplads, kan komme til en konflikt mellem raketbyggeriet og ubådsbyggeriet
hvilket så absolut er det sidste vi ønsker. Vi er bekendt med at der yderligere i løbet af få måneder i RMLs
lokaler påbegyndes og færdigbygges en raket, der i bredeste forstand er større end HEAT-2X. Disse
aktiviteter kommer til at dominere miljøet i overvældende grad og det kan derfor blive problematisk at få
plads og arbejdsrum til begge aktiviteter.

Skal troen på at dette projekt kan færdiggøres, samt de hårdtarbejdende medlemmers moral, fastholdes vil det kræve en snarlig "lønningsdag", i form af en søsætning, hurtigst muligt. Det vil derfor være
nødvendigt at lade ubåden fysisk blive stående og i stedet for flytning så udelukkende fokusere på
færdiggørelse. Foreningen anerkender så udmærket at det er svært foreneligt med en total adskillelse fra
CS og foreningen foreslår derfor som alternativ at der bygges et hegn rundt om ubåden mod CSs bygninger
og at der istedet åbnes op i det eksisterende hegn over mod HAB 1 (komplet med låge, lås og nøgle til PM).
Hermed gives der fri adgang til ubåden for alle medlemmer - uden undtagelse. Yderligere vil vi opsætte et
stor "banner" som tilkendegiver at UC3 Nautilus er en helt og aldeles selvstændig forening.
Ovenstående løsningsmodel ved ikke at flytte ubåden fysisk har som sagt udelukkende til formål at sikre
den kortest mulige "resttid" på landjorden. Det er erkendeligt ikke nødvendigvis ideelt for alle parter men
skal samtidig ses som en meget afgrænset periode. I det øjeblik ubåden søsættes vil ovenstående situation
ikke længere eksistere.

Foreningen har fuld forståelse for at ovenstående tilbagemeldinger ikke nødvendigvis synes særlig
retfærdige, men det er, på basis af mange diskussioner - og dermed summen af mange meninger det som vi
i fællesskab er kommet frem til. Ubådsforeningen ønsker på ingen måde at fratage PM æren for tilblivelsen
af Nautilus eller udelukke ham for brug af ubåden. Vi ønsker blot at sikre Nautilus fremtidige drift på den
bedste måde for alle parter.
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