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 19. januar 2017 

 

 

FORMANDENS BERETNING FOR FORENINGSÅRET 

2016-17 

Foreningslivet 

Livet gået sin vante gang på Pingvinbroen og -højen. Vi mødes til den 

traditionsrige morgensnak efter badet, til fuldmånebadning, Luciafest, 

fødsels-og havnedag og hygger os med jævne mellemrum med laks og 

bobler. Aktive medlemmer gør alt dette muligt, så tak til dygtige 

suppekokke, luciabollebagere, lagkage-og brødbagere, laksegraver, 

luciabrud- og terner samt spillemænd. Tak til Jens Barder vores 

pingvinkunstner og foreningspoet.  

Invitation til valghandling den 31. marts 2016 

Vores forening blev inviteret til valg til den nye driftsbestyrelse for Nivå 

Havn og Strandpark. Der skulle vælges 2 repræsentanter blandt havnens 

”øvrige foreninger” d.v.s. Nivå kajakklub, Nivå Roklub, Nivå Vandskiklub, 

Nive Å´s Lystfiskerforening, Nivåbugtens Friluftslaug, 

Lystfiskerforeningen Fred og Humle, Nivå svømmeklub og Nivå 

Pingvinerne. Formanden for Nivå Roklub Anders Kabel og jeg blev valgt. 

Vi deltager nu i forretningsmøderne og repræsentere ovennævnte 

klubber. 

Borgmester invitation. 

Efter vi sendte vore borgmesterbrev den 10. maj 2016 (med indput fra 

Ole Frydensberg, Gorm Helles og Lars Aastrup, stor tak skal i have) blev 

jeg inviteret til eftermiddagskaffe den 24. maj 2016 sammen med 

vandskiklubbens nye formand Jan Saaek. Stor var borgmesteren 

skuffelse, da det kun var mig der dukkede op. Vi fik dog en god snak, og 

mit indtryk var, at han vil arbejde på, at vi kan få en eller anden form for 

adgang til vandskiklubbens hus efter november 2017, hvor kommunen 

skal genforhandle vandski-klubbens brugsret. 
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Den nye trappe 

Der kom lidt sved på panden, da østenstormene i april/maj 2016 rev 

vores trappetrin løse. Kommunens tømrer kom et par gange og sømmede 

dem fast, men sidste gang tog bølgerne 2 trin, og vi var uden de trin i 3 

uger. Kommunen havde desværre ikke penge til en ny trappe. 

Bestyrelsen blev enig om, at vi ikke kunne leve med, at trappen blev ved 

med at gå i stykker. Bestyrelsen besluttede, at købe en ny trappe. Vi 

holdt indvielse i begyndelsen af juni, hvor MILLE klippede snoren over, og 

vi sang den sang Jens havde lavet i nattens mulm og mørke. Vi fejrede 

det med bobler og laks, og der kom et stort billede af os i avisen. Broen 

blev senere renset og spulet for alger. Tak til arbejdsholdet. 

Havnedagen 

Dagen oprandt med dejlig solskin og glade mennesker. Vi fik trods vores 

placering af vores bod solgt godt af laks og bobler, tak til alle ildsjæle der 

kom og hjalp. Bestyrelsen har valgt, at deltage igen i år den 10. juni 

2017. Dagen hedder nu VILD MED VAND i stedet for havnedag, så sæt 

allerede nu et x i kalenderen. Hvis vi igen spytter i kassen til musikken, 

som spillede ved fritidsfiskernes hus, vil vi forlange, at vores bod står der. 

Vi talte med flere besøgende der allerede havde spist og var mætte, da 

de nåede vores bod. På havnedagen gik jeg ind i vandskiklubben og 

præsenterede mig for formanden Jan Saaek. 

Efteråret. 

Efteråret er gået hurtigt, og vi har fået sat gummi på trappen og isolering 

på gelænder, tak til Helle Anderssons mand Flemming.  

GÅ FORSIGTIG, broen kan være meget glat om vinteren. Broen er 

stabiliseret med trækryds, der er sat mellem de 2 yderste pæle i vandet. 

Det var svært at få kommunen i gang, men det lykkes heldigvis før Urt 

tog fat. 
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Store vinterbadedag langs kysten  

Vi holdt åbent hus den 13 november 2016, KL 10-12 som alle de andre 

klubber langs kysten. Der var en lille annonce i avisen, og der kom også 

kun ganske få, alle de andre fremmødte var fra vores egen klub. Vi 

serverede kaffe og småkager. Vi vil fremover holde Store vinterbadedag i 

november, og sørge for at få lidt bedre presse-dækning. 

Luciafesten. 

Den var som altid hyggeligt, dejlig optræden og sang til vores dygtige 

husorkester. Mange dejlige boller med hjemmelavet syltetøj. Tak til alle 

Arbejdsgrupperne. 

Bestyrelsen vil gerne takke alle arbejdsgrupperne for det store og solide 

arbejde I udfører, det har lettet bestyrelsens arbejde og præsteret flotte 

resultater. Vi vil efter generalforsamlingen hænge lister op i 

”Vinterpalæet” over de forskellige arbejdsgrupper, så har du lyst til at 

give en hånd med, skriv dig på, og hvis der er nogen som gerne vil 

udtræde, streg jeres navn over. De opdaterede lister vil blive lagt på 

hjemmesiden. 

Bestyrelsen har deltaget i mange ordinære og ad-hoc møder i løbet af 

året. Stor tak til bestyrelsesmedlemmerne for imøde-kommenhed, 

overbærenhed og ikke mindst godt humør. Det gør det let at være 

formand i denne forening. 

 

Vores webside www.nivåpingvinerne.dk (OBS! bolleå), er hurtigt ude 

med nyhederne. Tak til webmaster Erling Jakobsen for stort engagement. 

I vil stadig modtage mails fra bestyrelsen, men vi forsøger at begrænse 

antallet. Husk at benytte jer af de fine tilbud på Pingvin-merchandise, 

som det er muligt at se og bestille via vor hjemmeside. 

Hermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingen.  

Marianne Weck 

http://www.nivåpingvinerne.dk/

