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Referat af 
Bestyrelsesmøde,  
Nivå Pingvinerne 

Dato: 29.04. 2016 kl. 10.00  
Hos Marianne, Mikkelborg Park 1,1tv 

 
 
Deltagere: Marianne, Helle A., Bjørn, Helle B., Stig og Birgit 
Afbud:  
 

Dagsorden 
 

Referat 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

 

 
Godkendt 

 
2. Godkendelse af referat fra mødet 

den 18. hos Helle. 

 
Godkendt 
Vindskeder sørger Bjørn for. 
 

 
3.  Arbejdsgruppens forslag til 

besvarelse af borgmesterbrev. 
 

 
Marianne skal til møde med borgmesteren tirsdag den 24. 
maj. 
Inden mødet fremsendes brevet fra Ole + gruppen.  
Dog vil Helle B. finpudse det skrevne inden det sendes. 

  
4.     Forslag til indkøb af 

overtrækssutter til brug for, når vi 
låner NTs hus i dårlig vejr. 

 

 
Helle A. beder Jens om at indkøbe overtrækssutter. 

 
5. Orientering om badetrappen 

 

 
Helle A. har ringet til tømreren, han kan ikke lave trappen. 
En brobygger skal reparere den. 
Kommunen har 10.000 kr. til hele havnens reparationer. 
Skal vi selv betale? Vi afventer! 
Helle A. følger op på sagen, inden for en uge.  
Kontakt Linda den 9. maj!  

 
6. Evt. orientering fra kassereren 

 

 
Helle B. overtager jobbet fra Jens 1. juni. 

 
7.  Dropbox og hjemmesiden 

 

 
Birgit skriver referat af bestyrelsesmøderne. Det udsendes 
til bestyrelsen.  
En uge senere lægger Erling det ud på hjemmesiden. 
Birgit beder herefter Jens 1. Gang om at sende en e-mail 
til medlemmerne. Her oplyses de om, at fremtidige referater 
vil ligge på hjemmesiden. 

 
8. Orientering fra Marianne om 

kommende møder. 
 

 
Marianne skal til forretningsudvalgsmøde  
fredag den 20. maj kl. 14-16 om Havnen. 

 
9. Planlægning af Store Havnedag 5. 

juni og aftale om aktiviteter og 
møder frem til sommerferien.  

 

 
Orientering af Birgit om Store Havnedag Grundlovsdag 
søndag den 5. juni. 
Helle A., Anne og Birgit er i udvalget. 
NP skal have en bod med Laks og bobler. 
En ”pingvin i dragt” går rundt og deler brochurer ud om NP. 
Erlings Band No Name spiller fra kl. 12-15 ved 
Fritidsfiskerne. 
Skilt sættes op med orientering om NP 
Arbejdsliste sættes op i skurvognen, så folk kan skrive sig 
på. 
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10. Bordet rundt Stig har et forslag om mobilepay til Pingvinerne. 
Han vil undersøge muligheden. 
Stig har et forslag om hønsenet på badebroen - af 
sikkerhedsmæssige årsager. 
Helle B. taler med Jens om hvilken bank m.m. kassereren 
skal bruge 
Helle A. har bragt/henter igen blåserne i Gilleleje for 
reparation. 
Helle B. taler med Jens, om vi stadig skal være 
medlemmer af DGI. 
DGI har kurser den 6. juni og 17. september for +60. 
 
Telefonnumre på bestyrelsen i NP: 
Marianne     40534854 
Helle A.       26234348 
Helle B.       40747983 
Birgit            61460212 
Bjørn            51789099 
Stig              42753672  
  

 
11. Aftale om næste bestyrelsesmøde 

og evt. 
 

 
Tirsdag den 16. august kl.10  
hos Birgit 
Kildehusene 12 
2990 Nivå 
 

  

 
 


