Referat af
Bestyrelsesmøde,
Nivå Pingvinerne
Dato: 1.06. 2017 kl. 10.00 hos
Helle Andersson, Fasanvænget 468, 2980 Kokkedal
Deltagere: Helle A, Marianne, Helle B., Bjørn og Birgit
Afbud: Stig

Dagsorden

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

OK

2. Godkendelse af referat fra mødet den
16.03.2017 hos Birgit

OK

3.

Orientering fra Marianne om
driftsbestyrelsens dagsorden den
1.06.2017, kl. 16
4. Orientering fra Helle B.

Marianne orienterede om dagsordenens punkter for mødet i
dag kl.16 med Driftsbestyrelsen i havnen.

5. Dropbox og hjemmesiden

Erling sætter de punkter ind på hjemmesiden, som
bestyrelsen giver ham.
Punkt til næste gang: Bestyrelsen ser hjemmesiden
igennem, og kommer med evt. rettelser.
Helle A.´s mobil nr. skal tilføjes hjemmesiden 26234348

6. Vild med vand

Helle A. har styr på arrangementet,
Aktivitetslisten der hænger i skurvognen vedr. hjælp til ”Vild
med vand” den 10. juni, mangler navne med frivillige
hjælpere.
Helle A. vil bede Jens om at sende en mail ud til
medlemmerne om:
 Husk at skrive jer på listen i skurvognen.
 Er nogle interesserede i at have en ”loppebod”.
 Ragnhild her sendt en besked til medlemmerne om
dette i maj måned.

Generelt: Husk at bade med badetøj efter kl. 8:00
om morgenen.

7.

Marianne og Helle B. har holdt møde med en
regnskabskyndig for af få set på, hvordan man kan få et
retvisende billede af regnskabet i relation til de indbetalte
deposita.
Regnskabsarket fungerer fint, så der er ingen grund til
ændringer i dette.
I stedet foreslås en manuel tilføjelse til det årlige regnskab
med status for indskud/depositum.
Det er også foreslået, at vi laver overflytninger på vores
konti, såsom at den ene konto udelukkende indeholder
skyldige deposita, mens andre midler samles på den anden
konto.
Helle B. mener, at alle kontingent indbetalinger er kommet.

Orientering fra kassereren
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Helle B. refererede fra et møde om. ”Branding af kysten!”

Dette punkt skal på til generalforsamlingen næste gang.
Her tænker vi kreative tanker for en vedtægtsændring.
8.

Medlemmernes depositum
Vi kan bede Jens om at nedtone depositum til kommende
nye medlemmer ved indmeldelse.

9. Fastsættelse af datoer for
bestyrelsesmøder efter
sommerferien,

Tirsdag d.15. august kl.10 hos Marianne
Birgit afbud
Onsdag d. 13. september kl.10 hos Bjørn
Tirsdag d. 31. oktober kl. 10 hos Helle B.

10. Ansøgning til Kommunen

Marianne vil kontakte Marianne Engeholm Larsen den 21.
juni for svar på vores ansøgning om klubhus, som vi stadig
ikke har fået.

11. Nøgenbadning

Vi kan henstille til medlemmerne, at de ikke bader nøgne
efter kl. 8:00.

12. Bordet rundt

Bænkene på ”Højen” skal repareres. Henvendelse fra Linda
(Havnefoged). Marianne har taget hånd om sagen.
Birgit lægger pingvindragten i skurvognen, hvis en pingvin
kan bruge den til ”Vild med vand”.

13. Evt.

14.
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