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August 2014 

Lys forude 

Af Bjørn Helstrup 

Masser af sider 

Det er det omfangsrigeste nummer af 

Pingvinnyt, I sidder med. Jeg har 

valgt at bladet bl.a. skal indeholde 

hele arbejdsgruppens afrapportering, 

fordi den behandler vor forenings næ-

re og langsigtede fremtid. 

I dette nummer finder I også refera-

tet af årets generalforsamling og lidt 

nyt fra bestyrelsen. 

Husk at notere forårets arrangemen-

ter (se nederst på siden). 

Arbejdsgruppens afrapportering 

”Arbejdsgruppen for en varig løsning 

på Nivå Havn” blev nedsat, efter at 

det daværende Fritids– og Erhvervs-

udvalg havde besluttet, at badebroen 

skulle bevares. Bestyrelsen udpege 

Lars Aarup og David Trier Frederiksen 

til at repræsentere os. De skulle sam-

men med to repræsentanter fra NVK 

og to repræsentanter udpeget af For-

retningsudvalget for Nivå Havn samt 

forvaltningsmedarbejdere løse to op-

gaver: 

1. Udarbejde forslag til en varig 

løsning, der kan tilfredsstille 

såvel vandskiklubben som Nivå 

Pingvinerne, havnens øvrige 

brugere og kommunens borge-

re.  

2. Komme med forslag til, hvordan 

man fremadrettet kan samar-

bejde i respekt for hinanden. 

Resultatet i høring 

Arbejdsgruppen har holdt fire møder 

og er kommet med forslag til løsning 

på den første opgave. Det nye Fritids– 

og Idrætsudvalg har efter at have 

drøftet forslagene valgt at sende dem 

til udtalelse i Brugergruppen i Nivå 

Havn. 

NP er en del af denne gruppe, og vi 

skal således også udtale os om forsla-

gene. 

Bestyrelsen har efterfølgende valgt at 

give medlemmerne lejlighed til at give 

deres mening til kende. Derfor dette 

digre nummer af bladet. Vi har endnu 

ikke formuleret vort svar, men vil la-

de evt. medlemsmeninger indgå i det, 

som sendes til kommunen. 

Tidsplan for høringen 

Vi skal sende svar til kommunen se-

nest den 28. april 2014 og må derfor 

bede om at have jeres eventuelle be-

mærkninger eller ideer senest søndag 

den 20. april. 

God læselyst! 

EFTERÅRETS MØDER OG ARRANGEMENTER 

Mandag den 26. maj kl. 18  NP-fødselsdag på højen 

Torsdag den 5. juni kl. 12—16  Store Havnedag (se bagsiden) 

Lørdag den 14. juni kl.9   morgenmøde—sted senere 

Ekstraordinært bestyrelsesmøde 22. april (høringssvar) 

Ordinært bestyrelsesmøde fredag den 9. maj 

Husbåd i Ishøj Havn som kommunen stiller til rådighed 
for ”Isbjørnen”, Ishøj Strandbaderforening, om vinteren 
og for almenheden om sommeren. 
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Fredensborg Kommune, Center for  Økonomi og Indkøb, udsender den 20. 
marts 2014 høringsbrev til brugere på Nivå Havn 

 

Høringsbrev vedrørende forslag til varig løsning Nivå Havn 

 

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede d. 12. marts 2014, at arbejdsgruppens tre forslag til varig løsning Nivå 

Havn sendes til kommentering blandt havnens brugere i marts – april 2014. Udvalget besluttede endvidere, 

at administrationen frem mod de kommende budgetforhandlinger kvalificerer økonomien i de enkelte forslag.  

Fritids- og Idrætsudvalget tilkendegav, at løsningen af sagen skal kunne ses i sammenhæng med den kom-

mende sag om udvikling af Nivå Havn og Strandpark 

Dette brev udgør sammen med notatet ”Afrapportering fra arbejdsgruppe Nivå Havn” høringsmaterialet. Hele 

sagen som blev behandlet på Fritids- og Idrætsudvalgets møde den 12. marts 2014 kan findes på Kommu-

nens hjemmeside www.fredensborg.dk under Politik/ Dagsorden og referat/ Fritids- og Idrætsudvalget/referat 

d. 12. marts 2014. 

Løsningsforslag i høring 

De tre forslag er: 

1. Opsætning af svømmehalsliner ved det nuværende afmærkede svømmeområde ved pingvin-

 broen.  

 Formålet er at forbedre adskillelsen mellem de badende og de sejlende og derved øge badesikkerhe

 den. 

2. Etablering af brodække på eksisterende høfde eller opsætning af ny bro ved siden af høfden 

 med helårsdække. Begge løsninger skal etableres med trappe og ponton. 

 Formålet er at øge badesikkerheden ved at flytte badende gæster særligt de ”vilde badende” fra om

 rådet ved pingvinbroen til det nuværende badeområde på stranden ved at gøre det mere attraktivt at 

 bade i dette område. 

3.  Nivå Badeanstalt. 

 Formålet er at maksimere badesikkerheden ved at adskille de badende og sejlende helt. 

 

De tre forslag er uddybet i bilaget: Afrapportering fra arbejdsgruppe Nivå Havn 

Frist for høringssvar 

Høringssvarene sendes til Center for Kultur, Idræt og Sundhed kultur@fredensborg.dk. Fristen for indsendel-

se af høringssvar er mandag d. 28. april 2014. 

Forretningsudvalget for Nivå Havn afgiver udtalelse i sagen på deres møde d. 27. marts 2014. 

Behandling af høringssvar 

Høringssvarene bliver behandlet på møde i Fritids- og Idrætsudvalget d. 4. juni 2014 

 

Venlig hilsen  

Per Frost Henriksen          Marianne Ingeholm Larsen 

Formand for Fritids- og Idrætsudvalget (A)       Centerchef i Kultur, Idræt og Sundhed 
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Indledning 

På baggrund af Fritids – og Erhvervsudvalgets beslutning d. 16. september 2013 har der været ned-

sat en arbejdsgruppe bestående af to repræsentanter fra Nivå Vandskiklub, to repræsentanter fra 

Nivå Pingvinerne og 2 repræsentanter udpeget af Forretningsudvalget for Nivå Havn repræsenteren-

de havnens øvrige brugere. Arbejdsgruppen er blevet faciliteret af administrationen. 

Anledningen til arbejdsgruppen var beslutningen i Fritids – og Erhvervsudvalget d. 16. september 

2013, om at begge broer bevares og at udvalget vedtog at annullere sin beslutning fra mødet den 

10. juni 2013 om, at der kun skal være én bro. 

Arbejdsgruppens opgave 

Fritids – og Erhvervsudvalget stillede to opgaver til arbejdsgruppen og satte en tidsfrist til 1. marts 

2014. 

Arbejdsgruppen skulle udarbejde forslag til en varig løsning, der kan tilfredsstille såvel vandskiklub-

ben som Nivå Pingvinerne, havnens øvrige brugere og kommunens borgere.  

Arbejdsgruppen skal desuden komme med forslag til, hvordan man fremadrettet kan samarbejde i 

respekt for hinanden. 

Tids – og handleplan 

Arbejdsgruppen har afholdt i alt fire møder i perioden december 2013 til februar 2014.  

Herudover har der været afholdt ét enkelt arbejdsgruppemøde med en repræsentant fra henholds-

vis Nivå Vandskiklub, Nivå Pingvinerne og en repræsentant udpeget af Forretningsudvalget. I mødet 

deltog også en repræsentant fra administrationen for at kunne bistå med fakta omkring lokalplan-

forhold m.m. 

På møde nr. to var en repræsentant fra Nordsjællands Politi inviteret til at orientere om 300 m reg-

len, regler for sejlads med motorbåde i Øresund m.v. 

På møde nr. ét og to blev administrationen bistået af en ekstern konsulent  for at sikre fremdriften 

af arbejdsgruppen. 

På det første og det afsluttende møde deltog direktøren for Børn, Kultur, Sundhed i kraft af sin 

egenskab som projektejer. 

Bemandingen af arbejdsgruppen fremgår af det kommissorium, som blev udarbejdet forud for op-

start af arbejdsgruppen (bilag 1). 

Afrapportering 

Arbejdsgruppen har arbejdet ud fra en række perspektiver i forhold til behov, tid, økonomi, og plan-

mæssige forhold.  

Arbejdsgruppen er fremkommet med tre forskellige konkrete løsningsforslag, som de som samlet 

gruppe vil præsentere for Fritids – og Idrætsudvalget på mødet i marts. 

Løsningsforslag på baggrund af definerede behov 

Grundlaget for de leverancer, som arbejdsgruppen er enige om, tager udgangspunkt i de enkelte 

medlemmers konkrete behov for deres respektive aktiviteter fx vanddybde. 

Arbejdsgruppen kan ikke opnå enighed om fortolkningen af den politiske beslutning om antallet af 

broer i fremtiden. Nivå Pingvinerne holder fast i, at der i fremtiden er to broer. Nivå Vandskiklub 

holder fast i, at Pingvinbroen er midlertidig. Arbejdsgruppen blev derfor enige om, ikke at drøfte 

dette spørgsmål yderligere.  

 

Afrapportering fra arbejdsgruppen Nivå Havn 
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Arbejdsgruppen har lagt vægt på at finde forslag til løsninger, der kan skabe maksimal sikkerhed for 

alle brugere af havnen både sejledende og badende. 

Tidsperspektiv 

Arbejdsgruppen har valgt at arbejde med to perspektiver - et kort sigtet perspektiv, der søger at 

stille forslag til initiativer, der kan iværksættes uden større planmæssige ændringer samt et langsig-

tet visionært perspektiv, som tidligst kan implementeres, når de nødvendige planforhold, økonomi 

m.m. er tilstede. 

Økonomisk perspektiv 

Der er ikke afsat finansiering til eventuelle forslag til løsninger.  Alle forslag kræver, at der priorite-

res og afsættes midler i budgettet. 

Planmæssigt perspektiv 

De kortsigtede forslag tager udgangspunkt i tiltag, der kan iværksættes indenfor den eksisterende 

lokalplan, der er gældende for området. 

Det langsigtede visionære perspektiv kan alene betragtes som en vision for udviklingen af området, 

da forslaget forudsætter en ny lokalplan og efterfølgende godkendelse hos de respektive statslige 

myndigheder. 

Fastlandets afslutning ved Nivå Havn og Nivå Strandpark (300 m reglen) 

I forbindelse med ”Reglement for sejlads med motorbåde ud for kysten i Nordsjællands Politikreds” 

har der eksisteret uklarhed, om den præcise fortolkning af, hvorfra de 300 m. regnes fra. Natursty-

relsen har over for Nordsjællands Politi oplyst følgende: 

”Udgangspunktet er, at afstanden fra fastlandet til moleanlæggets afslutning ikke skal lægges oveni 

de 300 meter. Hvis moleanlægget imidlertid ligger inde i en slugt/afgravning i fastlandet, så er det 

værd at overveje, om der ikke bør trækkes en linje for fastlandets afgrænsning og så gælder 300 

meter zonen på den del, der ligger ud mod åbent hav. I havne, hvor der fx er en landtange på sø-

værts moleanlæggene, bør de 300 meter gælde søværts fra denne tange, da denne tange er offent-

lig tilgængelig. Lige netop her er der nemlig tale om et moleanlæg, som ikke rækker langt ud i van-

det, og hvor der er øvrige rekreative interesser "søværts" molen (altså på tangen).” 

Svaret betyder med andre ord, at 300 m reglen gælder fra ydersiden af landtangen, hvor forenings-

husene ved Nivå Havn ligger. 

Badeforbud i Øresund? 

Arbejdsgruppen har henvendt sig til Nordsjællands Politi om ordensbekendtgørelsens § 14 stk. 2 

vedrørende muligheden for at udstede badeforbud i Øresund. 

Nordsjællands Politi bekræfter, at politiet efter forhandling med kommunalbestyrelsen kan fastsætte 

regler om badning, herunder regler om, at badning på nærmere angivne områder er forbudt. Det er 

således muligt at udstede et badeforbud.  

Nordsjællands Politi oplyser endvidere, at hvorvidt politiet efter forhandling med kommunalbestyrel-

sen vil udstede et forbud, vil afhænge af, om der efter en konkret vurdering af omstændighederne 

og forholdene på stedet findes at være en saglig begrundelse for et sådant forbud.  

Arbejdsgruppen har drøftet svaret fra Nordsjællands Politi. Medlemmerne af arbejdsgruppen er ikke 

enige om en eventuel anbefaling til Byrådet om at indgå forhandlinger om et eventuelt badeforbud 

svarende til det skitserede område i bilag 2. 

Skiltning på moleanlæg 

Nordsjællands Politi har tidligere tilkendegivet, at tekst på skilte på den kommunalt ejede havn er et 

kommunalt anliggende.  

Arbejdsgruppen har drøftet den konkrete tekst på de to skilte på henholdsvis vandskibroen og bade- 
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broen. Arbejdsgruppen anbefaler, at teksten ændres i lyset af, at der ikke er badeforbud i Øresund. 

Teksten bør formuleres så det henstilles, at badning sker inden for det afmærkede område. 

Arbejdsgruppen foreslår på den baggrund følgende formulering: ”Det henstilles, at badning foregår 

inden for det afmærkede område eller fra Nivå Strandpark” alternativt: ” Det henstilles, at der ikke 

bades uden for det afmærkede område. Badning kan også foregå fra Nivå Strandpark”. 

Ændring af tekst på skiltene forudsætter, at der afsættes finansiering.  

Forslag til varig løsning – leverance 1. 

Nedenfor gennemgås arbejdsgruppens konklusioner i forbindelse med leverance 1. 

 

Arbejdsgruppen har arbejdet med i alt tre forslag. De to første forslag er kortsigtede løsninger. Det 

sidste forslag er langsigtet visionært forslag. Alle tre forslag kræver finansiering og godkendelse hos 

Kystdirektoratet. Forslagene er grafisk skitseret i bilag 3 - 6. 

Der har været andre forslag i spil, men de er ikke medtaget, da der ikke kunne opnås enighed om 

dem. Nivå Pingvinerne er fortsat forbeholdende for forslag 1. Løsningen er en forbedring af de eksi-

sterende forhold, såfremt beslutningen om to broer fastholdes. 

Forslag 1: opsætning af svømmehals liner 

Forslag 1 er det mindst indgribende forslag. 

Formål: 

Forbedring af adskillelsen mellem badende og sejlende. 

Forslag 

Forbedringen består i, at de nuværende blåser, der afgrænser badeområdet ved Pingvin Broen, er-

stattes af mere tydelige liner.  

Der lægges svømmehalslignende liner i et firkantet område omkring badebroen, som ligger til ven-

stre for ”vandski-broen”.  De tre af firkantens linjer dannes af afmærknings-liner, som de kendes fra 

svømmehaller, hvor de bruges til at adskille banerne og den fjerde linje i firkanten dannes af ky-

sten/stensætningen svarende til 10+ 10+ 15 meter liner. (se bilag 1) 

Der skal tages højde for den store vandstands-ændring, som kan ske i Øresund afhængigt af vind 

og strømforhold, så de anbefalede liner skal fastgøres til f.eks. en bevægelig ring omkring en stolpe 

og vil således altid lægge sig i vandoverfladen. 

Det vil være bedst at benytte stolper, med en korrekte afmærkning, i de to østlige hjørner fremfor 

for flydende bøjer, som vil skulle fastgøres med kæder på havbunden og som derfor kan komme i 

kontakt med både og badende. 

Det har været foreslået, at bruge svømmehals-liner/ konkurrence-liner, som indramning af området 

for de badende ved badebroen. Ved forespørgsel hos leverandør, oplyser denne at linerne tåler salt-

vand, men at det anbefales at skylle dem med rent vand efter brug. 

(NB: Disse liner bruges på Bjerre Strand til svømmeundervisningen, men her tages de op dagligt.) 

 

I stedet kan bruges nylonliner med fiskebøjer eller lignende. Disse har dog ikke samme synlighed 

som svømmehals-linerne og har heller ikke samme bølgebrydende effekt (hvis man vælger liner 

med en diameter på 15 cm på størrelsen af de farvede skiver på linen) og endelig har nylonliner ik-

ke samme forhindrings-effekt for de badende, så de ikke svømmer over linerne. 

Administrationen bemærker, at der skal findes et lokale, hvor linerne kan opbevares om vinteren. 

Forslag til varig løsning, der kan tilfredsstille såvel Nivå Vandskiklub som Nivå 

Pingvinerne, havnens øvrige brugere og kommunens borgere. 
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Godkendelse hos Kystdirektoratet. 

Løsningen forudsætter godkendelse hos Kystdirektoratet. Der skal ansøges om opsætning af de to 

stolper hos direktoratet, som vil anvise korrekt special-afmærkning. Kystdirektoratet oplyser, at den 

forventede sagsbehandlingstid er minimum 2-3 måneder. Det betyder, at forslaget tidligst vil kunne 

blive opsat sidst på sejlsæsonen. 

Økonomi: 

Administrationen har indhentet tilbud på indkøb af liner og opsætning af stolper. Den forventede 

pris er ca. 45.000 kr. excl. moms. Årlige driftsudgifter forventes at udgøre ca. 9.000 kr. 

Forslag 2: Etablering af brodække på høfde og trappe samt ponton alternativt ny bro 

og ponton. 

Forslag to kan deles op i en række etaper frem mod en mere permanent løsning ”Nivå Badeanstalt”. 

Første trin i forslaget er etablering af brodække på høfde/bro ved siden af høfde med trappe og op-

sætning af ponton. Alternativt opsætning af ny bro. 

Etape to kan være opsætning af hus til omklædning til helårsbadere men uden toiletforhold m.m. 

stående i vandet for enden af høfden. 

Den ultimative løsning kan på lang sigt være etablering af egentligt badeanlæg/hus med omklæd-

ning, toilet/bad og sauna i vandet for enden af høfden. 

Formål: 

Gøre det attraktivt for badende at bade på dybt vand (over 1 meter) væk fra sejlområdet. 

Forslag 

Arbejdsgruppen har i deres arbejde stillet forslag om på den eksisterende høfde at lægge et 

trædække og etablere trapper ned til vandet mod syd. På den nordlige side etableres et rækværk 

(tilgængelighed), så der ikke springes i vandet, hvor surferne ligger og padler rundt.  

Forslaget skal suppleres med en udspringsponton, som man kan svømme ud til. Kravet til vanddyb-

den er ca. 2 m. Svar fra livredningstjenesten afventer vedrørende sikkerhedsforholdene ved en pon-

tonbro. 

Som det fremgår af afsnittet om økonomi har administrationen indhentet økonomisk overslag på 

etablering af trædække og trapper på høfde.  

Af det indhentede tilbud fremgår det, at det må forudses at der vil være betydelige årlige driftsom-

kostninger forbundet med et trædække på høfden, da det vil være udsat for vind og vejr og sårbart 

i storme, hvor stenene under trædækket forskyder sig. 

Alternativt skal trædække nedtages om vinteren og badning foregå på anden vis. 

En mere permanent løsning vil være opsætning af en bro ved siden af høfden, der er konstrueret til 

helårsbrug. 

Begge løsninger kan fungere som første etape i en videre plan frem mod Nivå Badeanstalt. De efter-

følgende trin er beskrevet under forslag 3. 

Godkendelse hos Kystdirektoratet. 

Der vil formentlig være behov for udgravning ved høfde muligvis en gang årligt for at sikre tilstræk-

kelig vanddybe-. Udgravning skal godkendes af Kystdirektoratet og formentlig også godkendes i Na-

turstyrelsen pga. regulativet om råstoffer. 

 

Etablering af ponton i vandet forudsætter godkendelse i Kystdirektoratet. De oplyser, at sagsbe-

handling af pontonen vil gennemgå de normale procedure med høring af myndigheder og oriente-

ring af naboer og interesseorganisationer. Og tilføjer, at afgørelsen i høj grad vil afhænge af de ind-

komne høringssvar, da der endnu ikke foreligger et egentligt administrationsgrundlag for søterrito-
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riet. Direktoratet beklager, at de ikke kan give et mere præcist svar på spørgsmålet end dette-  

Administrationen har også undersøgt i Kystdirektoratet spørgsmålet om eventuel godkendelse af 

forlængelse af eksisterende badebro. Direktoratet oplyser, at de skal godkende forlængelsen, hvis 

den er lukket for vandgennemstrømning. Hvis det er en åben konstruktion, skal kommunen i givet 

fald behandle sagen. 

Økonomi: 

Administrationen har indhentet tilbud på etablering af trædække på eksisterende høfde og ponton. 

Den samlede udgift vil inkl. montering og afhængig af antallet af trapper være i størrelsesordenen 

ca. 0,300 – 0,340 mio. kr. De årlige driftsudgifter estimeres til ca. 15.000 kr. årligt.  

Etablering af en ca. 125 m. lang badebro, der kan blive der om vinteren, vurderes at koste ca. 0,3 

mio. kr. De årlige driftsudgifter estimeres til ca. 5.000 kr. Disse priser skal kvalificeres og er alene 

baseret på estimater.  

Forslag 3: Etablering af en badeanstalt  ”Nivå Havbad” 

I et langsigtet perspektiv er arbejdsgruppen enige om, at den ideelle løsning for at adskille badende 

og sejlende vil være etablering af en egentlig badeanstalt, hvor der er adgang til dybt vand og facili-

teter som sauna og omklædning. 

Formål: 

Adskille badende og sejlende fra hinanden. 

Forslag: 

Arbejdsgruppen har ikke arbejdet med forslag til, hvordan faciliteten konkret kan se ud. Arbejds-

gruppen lægger vægt på, at løsningen skal sikre en permanent og varig løsning, der adskiller ba-

dende og sejlende ved at gøre det attraktivt for de badende at benytte anlægget.  

Der er erfaringer rundt om i landet med permanente badeanlæg, som er etableret i kommunalt regi 

inden for de senere år fx Kastrup Søbad og Husbåd i Ishøj Strandpark. 

Husbådsløsningen skal undersøges nærmere. Formentlig vil den være mere udsat for vind og vejrlig 

end i Ishøj Havn, hvilke vil kunne nødvendiggøre, at den skal flyttes ind i havnen om vinteren. Nivå 

Pingvinerne har tidligere tilkendegivet, at de ikke ønsker en løsning med badning i havnen.  

Godkendelse hos Kystdirektoratet 

Kystdirektoratet, der skal give tilladelser til konstruktioner på søterritoriet, har telefonisk oplyst, at 

der er en mulighed i en løsning med en badeanstalt. En eventuel tilladelse er afhængig af de be-

mærkninger, der må komme fra Farvandsvæsenet, Søfartsstyrelsen, naboer m.fl. 

Forslaget forudsætter udarbejdelse af en udviklingsplan for hele havneområdet, udarbejdelse af en 

lokalplan, høring af lokalplan og efterfølgende godkendelse hos de respektive myndigheder.  

Tidsmæssigt må eventuel etablering af en badeanstalt forventes at tage mindst tre år, hvor af de to 

år vil være afsat til selve processen med ændring og godkendelse af ny lokalplan for området. 

Husbådsløsningen skal godkendes af Kystdirektoratet. Løsningen forventes også at kræve anlæggel-

sen af en form for bro.  

Økonomi 

Arbejdsgruppen har indhentet informationer om Kastrup Søbad. Det anlæg har kostet ca. 13. mio. 

kr. at etablere. Administrationen har ikke kunne få oplyst forventede driftsudgifter, men der må på-

ses betydelige årlige driftsudgifter. 

Husbådsløsningen har kostet 4 mio. kr. i anlæg. Administrationen er ikke bekendt med de årlige 

driftsudgifter, men de må forventes at være mindre end i Kastrup Søbad. Driftsudgifterne må for-

ventes at svare til løbende driftsudgifter på et klubhus på land plus udgifter til vedligeholdelse af 

husbåden.  
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Muligheden for medfinansiering fra helårsbaderforeningen, hvis der etableres en permanent løsning, 

skal afklares. 

Forslag til fremtidigt samarbejde - leverance 2 

Arbejdsgruppen har på sit sidste møde også arbejdet med leverance to:  

 

Arbejdsgruppen er enige om, at værdier som gensidig respekt, ærlighed og plads til alle er funda-

ment for et godt samarbejde. 

Arbejdsgruppen er enige om, at de vil bidrage til fremadrettet samarbejde ved at bakke op og være 

ambassadører for den beslutning, som man politisk vælger. 

at kommunikere direkte med hinanden frem for om hinanden gennem andre fx pressen. 

Anbefalingerne samles i et kodeks for det gode samarbejde af administrationen. 

Afslutningsvist blev der fra arbejdsgruppens side også givet en opfordring til at bruge Brugergrup-

pen på Nivå Havn mere. Forretningsudvalget kan også bruges, men repræsenterer kun bådplads-

ejerne. 

Konklusion 

Afrapporteringen fremlægges for Fritids – og Idrætsudvalget d. 12. marts.  

Arbejdsgruppen præsenterer konklusionerne for udvalget på deres møde.  

Næste skridt afhænger af den videre politiske proces, hvilken økonomi, der i givet fald afsættes og 

den videre sagsbehandling hos de relevante myndigheder. 

Arbejdsgruppen har besluttet uanset hvad, at de seks repræsentanter medio juni afholder et møde 

på havnen, hvor de evaluerer, hvordan det er gået siden afslutning af arbejdsgruppens arbejde ulti-

mo februar. Formanden for Nivå Bådelaug har ansvar for at indkalde til evalueringsmødet. 

Forslag til, hvordan man fremadrettet kan samarbejde i respekt for hinanden. 

Bilag 1—forslag 1. Indhegnet svømmeområde 
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Bilag 2a—forslag 2 og 3 Ny bro og omklædning på høfden nord for Nivå Strand 

Bilag 2b—forslag 2 og 3 Ny bro og omklædning på høfden nord for Nivå Strand 
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1. Valg af dirigent og sekretær 

Pia Ladegaard blev valgt som dirigent og Hanne Duschek blev valgt som sekretær. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dagsorde-

nen indeholdt de i vedtægternes § 9 krævede punkter.  

2. Formandens beretning 

Formanden indledte med at takke medlemmerne for deres store opbakning og for 

den store kampvilje i forbindelse med aktionen ”Bevar Badebroen”.   

Han var fuld af lovord om den gode stemning og den livsglæde, som altid hersker 

blandt Nivå Pingvinerne, og han synes, det er dejligt at være formand for en for-

ening, hvor der altid er hjælp at hente både hos bestyrelsen og hos de øvrige 

medlemmer.  

Formanden takkede Ole Frydensberg for hans store arbejde med hjemmesiden. 

Hjemmesiden overtages nu af Lars. 

Herefter fulgte en debat om foreningens fremtid, bro, omklædningsfaciliteter etc. 

Arbejdsudvalget har sidste møde d. 27. februar, hvorefter resultaterne vil kunne 

offentliggøres. 

Formandens beretning blev godkendt. 

Beretningen tilføjet efter referatet.  

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab og valg af revisor og revisorsuppleant 

 Godkendtes med flg. bemærkninger: 

Regnskab og budget for 2013 og 2014 sendes til medlemmerne på mail. 

Budgettet godkendtes med den rettelse, at posten ”nyindkøb” ændres til 45.000 

kr. til beregnet indkøb af omklædningsvogn. 

Lisbeth Fabricius genvalgt som revisor og Lene Svendsen som suppleant. 

4. Behandling af indkomne forslag 

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer: 

A. Punkt 3. Regnskab og formue herunder valg af revisor. Tilføjelse efter nu 

  værende tekst: Formand og kasserer må ikke være samme person. Revi 

  sor må ikke være medlem af bestyrelsen eller ægtefælle til/samboende  

  med medlemmer af bestyrelsen. 

Forslaget vedtages.  

B. Punkt 9. Generalforsamlingen, dagsordenen punkt 2. Formandens beret- 

  ning ændres til: 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed 

  Forslaget trækkes tilbage. Dette punkt ændres således ikke i vedtægterne. 

Der nedsættes faste underudvalg med ansvar for: 

   Vinterpalæet: Inger-Margrethe Hancke, Ragnhild Jørgensen, Evy Andersen 

  (bestyrelsens tovholdere: Jens og Vibeke Barder)    

   Badebroen: Jens Brauer, Günther Lentz, Michael Wohlgemut (bestyrelsens 

  tovholder: Grethe Lund) 

   Blåserne: Louis Sander Larsen, Erik Alsing (bestyrelsens tovholder: Grethe 

  Lund) 

Referat af generalforsamlingen den 22. februar 2014 
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   Arrangementer: Lise Gyldmark, Anne Engell (bestyrelsens tovholder: Birgit 

  Grube) 

5. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 

Forslaget vedtaget. 

6. Valg til bestyrelsen 

  Grethe og Jens er på valg som bestyrelsesmedlemmer og modtager begge gen 
 valg.  Bjørn er er på valg som formand og modtager genvalg med følgende be
 mærkninger: 

  ”En formand for en sportsforening skal være aktiv udøver af den sport han/hun er 
 formand for! 

  Siden i sommer har jeg været ramt af muskelgigt, hvor kulde forstærker smerter
 ne. Jeg har derfor ikke været i vandet siden da. Jeg håber selvfølgelig, at det bli
 ver bedre. 

  Hvis medlemmerne på denne baggrund ønsker, at jeg skal fortsætte, stiller jeg 
 mig til rådighed. Allerhelst så jeg dog, at et helårsbadende medlem tog over.” 

  Anne har meddelt, at hun ikke ønsker at fortsætte i bestyrelsen. Suppleanten Vi
 beke ønsker ikke at indtræde som ordinært medlem. Bestyrelsen foreslår, at Bir
 git Grube Jakobsen fra Nivå indtræder i bestyrelsen for ét år. Birgitte er villig til 
 valg. 

Valg til bestyrelsen: 

Grethe og Jens genvalgt 

Bjørn genvalgt som formand 

Birgit Grube Jakobsen nyvalgt til bestyrelsen 

Alle valgt med akklamation. 

En stor tak til Anne for hendes store og engagerede arbejde i de 5 år, hun har sid-

det i bestyrelsen og været sekretær til bestyrelsesmøderne. 

7. Evt. 

  Nogle medlemmer ønsker initiativer på badesikkerhedsområdet. Bestyrelsen har 

  nogle forslag, som den ønsker at drøfte med medlemmerne.  

  Vedrørende badesikkerheden: 

   Redningskrans opsat på broen, på foranledning af Lars. 

  Lars foreslår, at der arrangeres førstehjælpskursus, hvortil man kunne invitere 

 medlemmer af ro– og kajakklubberne. 

  Undgå at bade uforsvarligt!! 

  Sæt direkte link til DMI strandvejr på hjemmesiden. 

  Sæt evt. en vejrhane op på broen. 

  Sæt evt. en fender for enden af et af rebene, så det rettes ud. 

  Emnet behandles på næste bestyrelsesmøde og omtales i Pingvinnyt 

Låsen på palæet: Problemer med at åbne låsen. 

Opfordring: Drej kun ét tal væk fra koden, når man låser. 
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DGI: Bestyrelsen undersøger, om vi skal fortsætte som medlemmer. 

Kommunikation: Bestyrelsen finder løsning på, hvordan vi skal forholde os, når vi 

mailer til hinanden i foreningen. 

Underskrevet af dirigent, sekretær og formand 

Formandens skriftlige beretning 2014 

Livet i foreningen 

Det er en fortærsket floskel at kalde det forgangne foreningsår for turbulent. Det har alle år i 

foreningens 9-årige historie nemlig været. Jeg må derfor nøjes med at konstatere, at det har 

været det mest turbulente i min toårige formandstid.  

Turbulensen og den megen presseomtale af vor forening har medført en jævn tilstrøm-ning af 

nye medlemmer, der rigeligt opvejer den afgang, der har været i årets løb. I skrivende stund 

er vi 136 medlemmer. 

Samtidig med, at medlemmerne har skrevet læserbreve, demonstreret og diskuteret badebro i 

Nivå både privat og offentligt, har de også givet sig tid til at bade og hygge sig på Pingvin-

højen, der takket være Jens Brauer er blevet udstyret med et flot navneskilt. 

Vi er mødtes til de traditionsrige arrangementer: morgenmøder og måneskinsbadning, men der 

har ikke været overskud til at udtænke nye aktiviteter. Vi kunne ikke gennemføre disse arran-

gementer uden hjælp fra Nivå Bådelaug og Tursejlerne, der beredvilligt stiller deres klubhuse 

til rådighed for Nivå Pingvinerne. Lidt malurt er der dog i takkebægeret, idet Bådelaget nu ta-

ger sig betalt for denne venlighed. 

Bevar badebroen 

Nedenfor et forsøg på at opregne hovedpunkterne i badebroens historie i 2013. 

NVK henvendte sig i foråret til forvaltningen med spørgsmål om, hvor længe den kommunale 

badebro skulle blive liggende. De påstår i henvendelsen, at broen er midlertidig. 

På Fritids- og Erhvervsudvalgets møde i maj orienteres udvalget på formandens (Per Frost 

Henriksen) foranledning om ”status på lokaleforhold for NP og "Pingvinbroen" i relation til 

NVK’s aktiviteter”, og flertallet beslutter at anmode administrationen om at udarbejde forslag 

til en sikkerhedsmæssig løsning, der kun omfatter én bro, fælles for alle brugere”. Beslutnin-

gen kommer bag på vore medlemmer og bestyrelsen. 

På det efterfølgende FEU-møde beslutter 

udvalgsflertallet, at der kun skal være én 

bro, vandskibroen, der skal benyttes af 

begge foreninger, og at den kommunale 

badebro nedlægges. Vi og NVK skal inden 

1. september 2013 i fællesskab fremkom-

me med en samarbejdsaftale for benyttelse 

af broen. 

Bestyrelsen vurderer, at opgaven med at 

samarbejde med NVK uden hjælp fra for-

valtningen er så umulig, at vi vælger at ud-

veksle ideer pr. mail. Vort forslag sendes til 

forvaltningen den 27. august. 

Samtidig beslutter bestyrelsen at aktivere Så er det snart sommer igen 
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medlemmerne i en kampagne, der skal oplyse almenheden om den politiske beslutning, der er 

truffet om nedrivning af badebroen. Kampagnen bliver introduceret under navnet ”Bevar bade-

broen”, og der iværksættes en underskriftsindsamling, hvor 2.060 borgere skriver under. Sam-

tidig opretter Charlotte Herforth er facebookgruppe, som får over 600 følgere, der debatterer 

livligt. Medlemmerne skriver læserbreve, formanden er i TV Lorry og der arrangeres demon-

strationer i Nivå Center og ved FEU’s møde den 16. september. 

På dette møde deltager borgmester Thomas Lykke Pedersen, og udvalget vedtager følgende: ” 

Begge broer bevares. Udvalget vedtog at annullere sin beslutning fra mødet den 10. juni 2013 

om, at der kun skal være én bro”. 

Politikerne vedtager, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der får til opgave ”at udarbejde for-

slag til en varig løsning, der kan tilfredsstille såvel vandskiklubben som Nivå Pingvinerne, hav-

nens øvrige brugere og kommunens borgere. Arbejdsgruppen skal desuden komme med for-

slag til, hvordan man fremadrettet kan samarbejde i respekt for hinanden”. 

Arbejdsgruppen sammensættes af to repræsentanter fra NP, to fra NVK og to udpeget af for-

retningsudvalget for Nivå Havn. Desuden deltager medarbejdere fra fritidsforvaltningen og tek-

nisk forvaltning. På de indledende møder deltager en såkaldt ”facilitator”. 

Arbejdsgruppemedlemmerne pålægges tavshed om, hvad der drøftes på møderne; kun de re-

spektive bestyrelser må orienteres. Det sidste møde i gruppen holdes den 27. februar, så vi må 

vente med at høre, hvad der er kommet ud af dette arbejde. 

Jeg vil benytte lejligheden til – igen – at takke medlemmerne for deres engagerede indsats un-

der hele forløbet. En særlig tak til vore to sø- og kystkyndige, Lars Aarup og David Trier Frede-

riksen, der har ydet et uvurderligt arbejde ved udarbejdelsen af vore forslag til FEU og som 

medlemmer af den nedsatte arbejdsgruppe. 

En særlig tak til Lone Donde og Lars Staunsbjerg, som leverede de flotte T-shirts med logo og 

”Bevar badebroen” påtrykt. De var også mestre for streamere og badges. Så flot! 

Tak også til de politikere, der har støttet os i vor kamp. Vi håber, at der også i det nye byråd er 

støtte til de kampe, der vist venter lige om hjørnet. 

Uden en fri og kritisk presse havde vor kamp været umulig. John Stæhr fra TV-Fredensborg 

skal nævnes for sit engagement i denne sag, men også Uge-Nyt og Amtsavisen har været flitti-

ge til at følge sagen og har åbnet spalterne for vore mange læserbreve. Tak til dem. 

Den sidste tak skal være til bestyrelsen, der har ydet et fantastisk arbejde med ideer, råd og 

vejledning under det utal af møder, det har været nødvendigt at holde i det forgangne for-

eningsår. 

Omklædningsvognen 

Det lysner for nye, midlertidige omklædningsfaciliteter. På sit augustmøde vedtog Plan- og Kli-

maudvalget at imødekomme vor ansøgning om opstilling af en større omklædnings-vogn. Sa-

gen er til høring i Naturstyrelsen. 

Vognen opstilles på parkeringsarealet syd for Trekosten, og bestyrelsen har nedsat en arbejds-

gruppe, der skal finde en egnet vogn. 

Klubhus 

Bestyrelsen har heller ikke i år arbejdet specifikt på at skaffe os et tilholdssted på havnen, men 

da foreningslokaler er en del af en helhedsløsning, imødeser vi med spænding udspillet fra den 

nedsatte arbejdsgruppe. 

Badebroen 

Debatten, der har udspundet sig omkring kampagnen ”Bevar badebroen”, er behandlet tidlige-

re i beretningen. 

Vi har kunnet konstatere, at det er en solid badebro kommunen har opført. Mens andre broer 

er slået til pindebrænde af orkanen ”Bodil”, står broen flot og upåvirket af elementernes rasen. 
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Det almindelig slid, der var på trappen har kommunen imødegået ved at lade montere en helt 

ny trappe. Fantastisk flot service. 

Bestyrelsens øvrige arbejde 

Ud over ovenstående har bestyrelsen deltaget i samarbejdet på og uden for havnen. 

Samarbejdet med Nivå Vandski Klub har været ikke eksisterende. Bestyrelsen har ikke officielt 

protesteret mod, at vandskiklubben har benyttet sig af deres ret til at nedlægge deres vinter-

badeafdeling, men vi har ved enhver given lejlighed udtrykt vor undren over dette uvenlige, 

ubegrundede tiltag. 

Vi er repræsenteret i Brugergruppen for Nivå Havn ved næstformanden og mig. Det er en 

gruppe, der kan drøfte sager, men er uden for egentlig indflydelse og i øvrigt har svært ved at 

komme med fælles udtalelser, når den bliver hørt. 

Vi har igen deltaget i arrangementet Nivå Havnedag. Vi vil også fremover bakke op om dette 

gode fællesinitiativ, men vort bidrag skal nytænkes, så vi bliver mere synlige i mylderet af til-

bud. 

Havnefoged Torben Zedeler og hans assisent Claus Schultze har hjulpet med udlæg-

ningen af flydespærringen. Vi håber på deres hjælp fremover, selv om området øst for østtan-

gen ikke er en del af havnen, og derfor ikke deres arbejdsområde. 

Der samarbejdes med kommunens Center for Kultur, Idræt og Sundhed og Center for Plan og 

Miljø, men der har ikke været afholdt møder med dem. 

Foreningen har ved formanden været repræsenteret ved årsmøde og generalforsamling for 

Vinterbadere i Danmark, der organiserer landets ca. 2.500 vinter-badere. Mødet i 

2013 fandt sted hos ”Søens Folk”, der holder til i Store Økssø i Rold Skov. I år er det ”De Dra-

gør Vandhunde” der er værter. 

Bestyrelsen har vurderet, at vort medlemskab af DGI er overflødigt, og har derfor meldt os ud. 

Vi har med udsendelsen af Pingvinnyt forsøgt at samle kommunikationen til medlem-merne. Da 

det gik stærkest i sommer foregik informationen dog pr. mail. De medlemmer, der er på Face-

book, har kunnet følge de mange indlæg her, men det er mit indtryk, at det er få medlemmer, 

der har en facebookprofil. 

Det er bestyrelsens håb, at den nydesignede webside www.nivaapingvinerne.dk, vil blive en 

overskuelig og nem måde at holde sig orienteret om stort og småt i vor forening. Lars Aarup er 

ny tovholder på websiden. Tak til Ole Frydensberg for et stort arbejde med den gamle side. 

Som det fremgår af dagsordenen til årets generalforsamling, ønsker Anne Engell at træde ud af 

bestyrelsen. Her skal lyde en fuldtonet tak for et flot og engageret arbejde i bestyrelsen. Anne 

har altid meldt sig under fanerne, når der var arbejdsopgaver, som skulle løses, og de er blevet 

løst på fornemste vis. Desuden har hun været en ihærdig referent fra møderne. 

Som det også fremgår, stiller jeg mit mandat til rådighed. Jeg håber, at det giver anledning til 

drøftelse under punktet ”valg”. 

Fremtiden 

Efter den 27. i denne måned må vi drøfte, hvad der er foregået på arbejdsgruppens møder. 

Det kan være, at vi bliver nødt til at indkalde til et medlemsmøde for at få en fælles orientering 

om, hvad fremtiden byder på. 

Jeg vil tillade mig at gentage min udgangsbøn fra 2013, hvor jeg skrev: ”Jeg er fortrøstnings-

fuld og håber at alt vil ordne sig til det bedste, og jeg er sikker på, at den fokus, der er på fæl-

lesskab og samarbejde i fritids- og foreningslivet i Fredensborg Kommune, også snart vil inde-

bære en løsning på vore problemer”. 

Hermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingen. 

Bjørn Helstrup—Formand 
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Af Bjørn Helstrup 

Der tales meget om badesikkerhed i denne tid; vi ud-

vekslede gode råd på generalforsamlingen, og bestyrel-

sen fik til opgave at arbejde videre med ideerne. 

Vi tager udfordringerne alvorligt 

Lars Aarup har fået monteret en Tryg-redningskrans på 

kommunens badebro og begået en artikel i et tidligere 

Pingvinnyt om hjertestarteren på havnefogedens kontor. 

Det knudrede nylonreb på badebroen skaber også sik-

kerhed. 

På årsmødet for Vinterbadere i Danmark havde man inviteret en repræsentant fra Rådet for 

større Badesikkerhed til at fortælle om, hvordan rådet arbejder med baderåd henvendt til vin-

terbadere. 

Hans anbefalelsesværdige Power Point-slides kan findes på rådets hjemmeside under ”Nyheder 

marts 2014”: 

http://www.badesikkerhed.dk/nyheder.html 

Denne artikel fra ovenstående hjemmeside fortæller om, hvordan rådet arbejder med sagen: 

På vej med nye baderåd 

Den 23. februar 2014 havde Rådet inviteret de større vinterbadeklubber til en workshop i Kø-

benhavn med det formål at fokusere på sikkerheden ved vinterbadning. De inviterede vinterba-

deklubber repræsenterede 83 % af medlemmerne i samtlige vinterbadeklubber. Vinterbadning 

som fritidsaktivitet har udviklet sig meget markant i antal aktive udøvere og i antallet af klub-

ber.  

Til at holde styr på de fysiologiske udfordringer ved vinterbadning delte overlæge Bo Belhage 

ud af sine erfaringer og forskning på området, som faktisk gav nogle nye og for mange uvente-

de svar på de helt væsentlige spørgsmål om kroppens reaktion på at blive sænket ned i iskoldt 

vand.  

Workshoppen gav os en række væsentlige udsagn om sikkerhed og adfærd som vinterbader, 

som det er oplevet i klubberne. På baggrund af denne viden og erfaringerne vil Rådet for Stør-

re Badesikkerhed udsende en sammenfatning til alle vinterbadeklubber i Danmark med ønsket 

om at få endnu flere meldinger tilbage, som vi vil bruge til at blive mere præcise på, hvordan vi 

skal udforme vores udkast til nye vinterbaderåd.  

 
23. feb. 2014: Workshop hos Team Bade, København 

Primo april 2014: Udsendelse af sammenfatning til alle vinterbadeklubber i 
Danmark 

Primo sept. 2014: Vurdering og endelig sammenfatning af tilbagemeldingerne 
fra vinterbadeklubberne. 

Ultimo sept. 2014: Workshop i København med udgangspunkt en den endelige 
sammenfatning samt forslag til nye vinterbaderåd. 

Primo okt. 2014: Lancering af nye vinterbaderåd  

Badesikkerhed, badesikkerhed og badesikkerhed 

http://www.badesikkerhed.dk/nyheder.html
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Pingvinnyt er udgivet af helårsbaderforeningen Nivå Pingvinerne 

Formand:  Bjørn Helstrup, Svanevej 4, 2990 Nivå, 51 78 90 99, b.helstrup@hotmail.com 

Redaktion:  Bestyrelsen 

Ansvarshavende: Bjørn Helstrup 

Af Bjørn Helstrup 

Arbejdsgruppen 

Bestyrelsen har holdt virkelig mange ekstraordinære møder mens arbejdsgruppen har været i aktivi-

tet. Vi har fået referater fra gruppens møde af Lars og David, fordi vi undervejs var de eneste, der 

måtte vide, hvad man arbejdede med. Vi har også holdt formøder, hvor vi formulerede egne forslag 

og afstemte vores holdning til øvrige medlemmers forslag. 

Konstituering 

På det sidste ordinære møde konstituerede vi os, så ud over formanden, der er valgt på generalfor-

samlingen, fortætter Grethe som næstformand, Jens som kasserer og Birgit tilbød at overtage Annes 

hverv som sekretær. Lars fortsætter som menigt medlem og Vibeke som suppleant. 

Hjemmeside 

Vi drøftede også den nye hjemmeside, og Lars og jeg skal mødes med vort nye bestyrelsesmedlem, 

Grethes, mand for at få den i luften. 

Jeg ser meget frem til, at det bliver vor fremtidige informationskilde, som vil overflødiggøre Pingvin-

nyt. 

Pluk fra bestyrelsens arbejdspapirer 

Jeg hedder Birgit Grube Jakobsen. Er gift med Erling. Vi flyttede til Nivå i maj 

måned sidste år, og blev medlem af Nivåpingvinerne. Her har vi  stor glæde af 

en morgendukkert i havet og det sociale samvær med de rare "Pingviner".  

Jeg har netop nu afsluttet mit mangeårige arbejdsliv som lærer.  

Vi har to voksne børn der er gift, og bor med deres ægtefæller i henholdsvis 

Nuuk og Virum. 

Vort nye bestyrelsesmedlem Birgit 

Store Havnedag 5. juni 2014 - første orientering 

Der er brug for opbakning på dagen. Afsæt gerne tid mellem kl. 12 og16 til besøg og gerne til hjælp. 

Gode ideer  til  aktiviteter på vores stand modtages (birgit.grube@mail.dk) 

Ragnhild har tilbudt at lave gravad laks, som vi kan sælge på et stykke franskbrød. Evt. med boblevin 
til. Vores plads bliver udenfor havnefogedens kontor. 

Loppemarkedet er et trækplaster, og man kan få en stadeplads for kun 50,- kr. Der er rift om dem! 


