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Referat 
Bestyrelsesmøde,  
Nivå Pingvinerne 

Dato: 16.03. 2017 kl. 10.00  
Birgit Grube Jakobsen, Kildehusene 12, 2990 Nivå. 

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

Dagsorden 
 

Referat 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

 

 
Ok 

 
2. Godkendelse af referat fra mødet den 

02.01.2017 hos Helle B. 

 
Ok 
 

 
3.  Evaluering af generalforsamling 

 
Fint møde! 
Ikke så mange fremmødte pga. vinterferien. 
Stor tilfredshed med bestyrelsen og vores formands 
arbejde. 
Referatet fra generalforsamlingen ligger klar til underskrift.  
Herefter vil Erling lægge det ind på hjemmesiden. 

  
4. Dropbox og hjemmesiden 

 

 
Budget med underskrifter fra generalforsamlingen vil  
Bjørn lægge ind i Dropbox.  
 
Erling vil opdatere hjemmesiden efter bestyrelsesmødet i 
dag. 

 
5. Orientering fra Marianne om 

driftbestyrelsemøde den 14.03  
 

 
Vi fik et referat fra mødet af Marianne. 
Referatet ligger på kommunens hjemmeside, hvor 
interesserede kan læse det.  
 

 
6.  Orientering fra kassereren 

 

 
Vigtigt at medlemslisten bliver ajourført. 
Helle B. samarbejder løbende med Jens om dette. 
Jens rykker de medlemmer, der ikke har betalt kontingent 
endnu. 

 
 

7. Vild med vand 
 

 
 

 
Helle A. er tovholder på ”Vild med vand”! 
Helle og Anne skal til møde den 21. marts om 
arrangementet den 10. juni. 
Helle orienterede om dagsordenen for mødet. 
Her efterlyses idéer til events, måder at få flere medlemmer 
i klubberne på havnen. 
Pingvinerne vil sælge bobler og laks. Borde og stole skal 
opsættes til hygge omkring salgsboden. Den skal placeres 
ved Fritidsfiskerne og musikken. 
 
   

 
8. Ansøgningsbrev til kommunen 

 
Ansøgningsbrevet om foreningslokale er skrevet! 
Marianne har sendt ansøgningen til Borgmesteren.  
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9. Teaktræsgelænder på trappe 

 
Helle A. vil spørge tømreren, om han kan lave et gelænder 
til trappen i teaktræ til os. Pris ca. 8000 kr. 

 
 

10. Arrangementer i foråret. 
 

 
 
 

 
Laks og bobler til fejring af foråret. 
Fredag den 7. april kl. 8.00   
Helle A. taler med Ragnhild om laks og dato. 
4 flasker bobler står hos Birgit fra ”Havnefesten” sidste år. 
 
Mandag den 22. maj Pingvinfødselsdag 
Helle A. spørger medlemmerne, om de vil lave lagkager. 
Helle A. spørger Jens, om han vil skrive invitationer til 
begge arrangementer til medlemmerne. 
 

 
 

11. Medlemmernes depositum 

 
Nyt forslag til næste generalforsamling 2018 
 
Vedtægtsændring: 
De medlemmer der har valgt at betale et indskud på 1000 
kr. ved indmeldelse, foreslår vi, at beløbet bliver en 
donation til foreningen, og medlemmet vil fortsætte med at 
betale 200 kr. i kontingent. 
 

 
 

12. Kommunale lokaler 
 

 
Kommunens lokaler på skoler og sportshaller er vi ikke 
interesserede i. 

 
 

13. Evt. 

 
Vedr. tovholdere på medlemsaktiviteter for Pingvinerne: 
Både Helle og Birgit er tovholdere her. 
 
Alle bedes rette Bjørns e-mail adresse til: 
b.helstrup@hotmail.com 

 
 
 

14. Bordet rundt 
 

 
Næste bestyrelsesmøde  
Torsdag den 01. juni  
Helle Andersson 
Fasanvænget 468 
2980 Kokkedal  

 
 
 


