Referat
Bestyrelsesmøde,
Nivå Pingvinerne
Dato: 16.08. 2016 kl. 10.00
Hos Birgit, Kildehusene 12, 2990 Nivå.
Deltagere: Marianne, Helle A., Helle B., Bjørn, Stig og Birgit
Afbud:

Dagsorden

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt
Nyt punkt: Se punkt 5 B nedenfor: Ansøgning

2. Godkendelse af referat fra mødet
den 29.04 hos Marianne.

Godkendt
Udsendt på hjemmesiden for Nivå Pingvinerne

3.

Evaluering af Havnedagen

4. Dropbox og hjemmesiden

5. Orientering fra Marianne om
kommende møder.

Stor succes!
Mange Pingviner hjalp til på dagen.
Næste år:
• Vores bod skal være tæt på ”No Name Jazzband”,
som mange mennesker lyttede til på Havnedagen
igen i år.
• Vi skal have små caféborde.
• Ide med en harmonikaspiller, der også
underholder. (Grethe)!
• Prøver igen næste år med en ”levende Pingvin”,
der deler en folder ud om Pingvinerne.
• Stig spørger Lars Knutzon, om han vil holde
grundlovstalen 2017!
Anne og Birgit deltager i et møde den 30. august kl. 19.30
på havnen om ”Store Havnedag” 5. juni 2017
Bjørn vil rydde op i Dropbox´en, og flytte gamle historiske
data over på et USB memory stik.
Medlemmerne skal fremover vænne sig til at gå på
hjemmesiden for at få nye oplysninger om Pingvinerne.
www.nivåpingvinerne.dk
Marianne skal til forretningsudvalgsmøde på Nivå Havn
torsdag den 18. august.
Spørgsmål:
Lokalefordeling på havnen?
Hvornår skal ansøgningen være hos Kommunen vedr.
Pingvinernes lokale oktober 2017?
Hvad gør vi med græs og sten under broen?
5 B (Ansøgning)
Marianne og Helle B. skriver en ansøgning

6. Orientering fra kassereren
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Helle B. orienterede om:
Ny Bankkonto.
Overflytning fra en bank til en anden.
Jens B. ajourfører stadig nye medlemmers indbetalinger og
velkomster.
Marianne og Helle B. tager en snak med Jens B. om
fordelingen af kassererens opgaver.

Lucia lørdag den 10. december kl. 8:30
7. Planlægning af aktiviteter og
bestyrelsesmøder frem til januar
2017.

Måneskinsbadning mandag den 30. januar 2017 kl.
17:30
Marianne spørger Tursejlerne om at låne deres hus.
Birgit spørger:
• ”Lucia holdet” om de igen i år vil deltage med sang
og musik?
• Kan vi øve hos Jens og Vibeke?
• Vil Lise hjælpe Birgit med at bage Lucia boller
m.m. igen i år?
Bestyrelsesmøder:
Tirsdag den 4. oktober hos Bjørn, Svanevej 4
Tirsdag den 3. januar 2017 hos Helle B., Skovparken 28

8. Bordet rundt

9. Evt.

Sauna i nye lokaler?
160 medlemmer hos NP.
Har nogen medlemmer gode ideer til aktiviteter for
Pingvinerne?
Helle A. sørger for gummimåtter til trinene på badetrappen,
samt isolations-håndtag til gelænderet.
Flere måneskinsbadninger!
Stig og Bjørn vil deltage i et møde den. 20. september i
Snekkersten om fælles ”Åbent hus arrangement” for
klubber langs kysten en dag i oktober.
Tov ophænges igen langs trappen for sikkerhedens skyld.
Helle A. taler med Louis og Jens om trin, tov og gelænder.
Skal vi opfordre til et aktivitets udvalg til næste
generalforsamling?
Birgit sætter en seddel på døren til Palæet med besked
om, at referatet fra bestyrelsesmødet kan læses på Nivå
Pingvinernes hjemmeside.
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