
Referat 2. af bestyrelsesmøde NP den 4.10.2016 

Referat 
Bestyrelsesmøde,  
Nivå Pingvinerne 

Dato: 04.10. 2016 kl. 10.00  
Hos Bjørn Helstrup, Svanevej 4, 2990 Nivå. 

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

Afbud:  
 
 

Dagsorden 

 

Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

 

Godkendt  
Punkt 10 Store Vinterbadedag 
Punkt 11 Evt. 

Punkt 12 Planlægning af aktiviteter  

 
2. Godkendelse af referat fra mødet den 

16.08 hos Birgit.  

 
Godkendt  
 

 
3.  Drøftelse af Havnedagen 

 

 
Vi havde en drøftelse af Havnedagen  

og besluttede følgende: 

      Vedr. Havnedagen 2017 

Vi vil gerne deltage lørdag den 10. juni 2017  
     "Vild med Vand" er et godt projekt, som vi gerne vil 

benytte os af.  

     Vores kasserer Helle Brøgger betaler  

500 kr., til Annemette Allerup (underskud fra Havnedagen 
2016 - der betales af alle foreninger på havnen), når hun 
har modtaget regnskabet fra 2016.  

      Helle Anderson er ny kontaktperson for Nivå 

Pingvinerne vedr. Havnedagen, i stedet for Birgit Grube 
Jakobsen.  

   
  

4. Dropbox og hjemmeside 
 

 
Bjørn er i gang med at flytte gamle historiske data fra 
Dropbox til USB memory stik. 

 
Nye medlemmer er sikkert interesserede i hjemmesiden, 
den giver god information til Pingvinerne.  

Professionelt at en klub har så fin en hjemmeside.  
  www.nivåpingvinerne.dk 
 

 

5. Orientering fra Marianne om 
kommende møder mm. 
 

 

Marianne skal til møde med forretningsudvalget i Havnen 
tirsdag den 11. oktober.  
Marianne skal forhøre om:  

 Hvornår vi skal ansøge om lokaler efter oktober 
2017. 

 Kan vi få et ”kryds” på broen til at stabilisere den 

ved storme.  
 
 

http://www.nivåpingvinerne.dk/
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6.  Orientering fra kassereren 
 

 

Der er mange løse punkter vedr. bank / E-boks m.m. 
 
Helle B., Jens og Marianne  skal holde et møde om 

kassererens arbejde.  
 
På driftskontoen står der 52.000 kr. 

På opsparingskontoen står der 175.000 kr. inkl. deposita. 
 
Der er kommet mange nye medlemmer.  

 
På næste generalforsamling skal vi have et punkt på 
dagsordenen ”Ændre regler om depositum for 

medlemmerne”. 
 

 
7. Planlægning af Lucia - optog 2016 

 
 

 

 
Birgit sender en mail til ”Lucia holdet”, om de har lyst til at 

være med til at arrangere Lucia-optog for Pingvinerne 
2016. 
 

Tirsdag den 13. december kl. 8.00 i Tursejlernes hus. 
 
Indbydelse til Pingvinerne vil blive udsendt i november og 

lagt på hjemmesiden.  
 

 
8. Orientering om ansøgning af penge 

fra Nivå-fonden 

 
Helle B. har inden 1.10.2016 ansøgt om det sædvanlige 

tilskud fra Fredensborg Kommune.  
 
Nivå fonden gav ingen penge. 

 

9. Bordet rundt 

 

I Skovshoved Havn er der nye spændende tiltag for 
vinterbadere.  

 
10.  Store Vinterbadedag 

 
Bjørn har deltaget i et møde vedr. Store Vinter Badedag i 
Snekkersten.  

Følgende er vedtaget:  
Pingvinerne vil deltage ligesom de andre klubber langs 
kysten og holde:  

”Åbent hus for interesserede vinterbadere”  
Søndag den 13. november kl. 10 -12   
Der serveres kaffe og kage.  

To personer fra Snekkersten vil stå for pressemeddelelse af 
arrangementet. Bjørn vil kontakte Frederiksborg Amts Avis. 
På vores hjemmeside vil der også komme en orientering 

om dagen.  
www.nivåpingvinerne.dk  
 

Bjørn, der er ansvarlig for ”Store Vinterbadedag”, sender 
desuden en mail til medlemmerne om dagen.  
Kontakt desuden ”Vild med Vand” v. Lone Buchardt, der 

kan komme med idéer til dagen.  
 

 
11. Evt.  

Helle A. spørger Michael om varmeforbruget i skurvognen.  
Helle A. har sørget for gummimåtter til trin på trappen.  

Ved runde fødselsdage bliver der indsamlet til en gave til 
fødselaren. Fast beløb nu på 300 kr. Helle er kassemester. 
 

 

http://www.nivåpingvinerne.dk/
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12. Planlægning af aktiviteter og 
bestyrelsesmøder samt 
generalforsamling frem til marts 2017 

 

Store Vinter Badedag: 
”Åbent hus for interesserede vinterbadere”  
Søndag den 13. november kl. 10 -12   

 
Lucia arrangement: Tirsdag den 13. december kl. 8.00 i 
Tursejlernes lokaler. Nærmere udsendes!   

 
2017 
 

Næste bestyrelsesmøde  tirsdag den 3. januar 2017 hos: 
Helle Brøgger 
Skovparken 28, 2990 Nivå 

 
Måneskinsbadning og suppe: 
Mandag den 30. januar kl. 17.30 

 
Generalforsamling i 2017 tirsdag den 21. februar  
 

 


