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Referat 
Bestyrelsesmøde,  
Nivå Pingvinerne 

Dato: 13.09. 2017 kl. 9.30  
Hos Bjørn 

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

Dagsorden Referat 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

 

 

Ok 

 
2. Godkendelse af referat fra mødet den 

15.08.2017 hos Marianne 

 

Ok 
 
 

 
3.  Orientering fra Marianne om 

driftsbestyrelsens møde den 
15.08.20017 

 

 

Orientering af Marianne fra mødet bl.a. om 
udbygning af havnen i fremtiden ”Strandparken”. 

      3a. Orientering om møde med kommunen 
            Og Jan fra Vandskiklub om brugs- 
            aftalen, ( møde først i næste uge,  
            kender ikke datoen endnu )  

 

Marianne og Jan Saaek, formand for 
vandskiklubben, var til møde på Rådhuset den 
12. september sammen med centerchef 
Marianne Ingeholm Larsen. 
Brugsretten, for Pingvinerne i Vandskiklubbens 
hus, træder i kraft 1. oktober 2017. 
Vedr. nøglekort til vores medlemmer vil vi finde 
en løsning, da kommunen ikke kan uddele kort til 
alle medlemmer. 
Forslag: 

• 50 kr. betales i depositum pr. medlem 

• Kontingent for 2018 - 350 kr. 

• Betalingen køres ind i regnskabssystemet 
 

  
4. Dropbox og hjemmesiden 

 

 
OK 

 
5. Orienterende medlemsmøde ? 

 

 

Orienteringsmøde for medlemmerne i 
Tursejlernes hus 
Torsdag den 5. oktober kl. 19.30 (ændret 
forslag med middag). 
Helle A. køber ”bobler” og kransekager, 
servietter, og hun låner også glas. 
Marianne booker lokaler: Tursejlernes hus samt  
Vandskiklubbens hus. 
Marianne kontakter Jens vedr. invitation og  
udsendelse af denne til medlemmerne. 
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6.  Orientering fra kassereren 

 

 
Helle B. orienterede om budgettet d.d. 
 
Drøftelse om mulighed for placering af 
kassererjobbet på én person. 
 
Helle B. vil ansøge Kommunen om et årligt 
tilskud på 6500 kr. 
 
 

 
 
 

7.  Medlemmernes depositum. 
(Generalforsamlings beslutning) 
 

 
 

 

Vi arbejder på at finde den rette løsning for de 
medlemmer, der har betalt depositum.  
Desuden vil vi prøve at få muligheden for 
”depositum” slettet til generalforsamlingen. 
Helle B. vil komme med et forslag hertil.  
 

 
 

8. Medlems stop ?  oprettelse af 
venteliste. ( Generalforsamlings- 
beslutning ). 

 

Hvad skal vores grænse være for antal af 
medlemmer? 
Vi er d.d. 170 medlemmer. 

 
9. Udsendelse  af mail mm. skal overgå 

til bestyrelsen. Finde ny kasserer. 

 

Det arbejder vi på! 

 
10. Generalforsamlings dato 

 

Onsdag den 21. februar 2018 kl. 19.30 
i Tursejlernes hus. 
Marianne booker lokale. 
Orientering til medlemmerne sendes ud  
mandag den 05.februar 2018  
 

 
 

11. Bordet rundt 

 

Helle A. kontakter Erik Alsing vedr. hans hjælp til 
optagen af blåser fra havet sidst i oktober. 
 
Helle A. (Flemming og Stefan) vil sørge for en 
måtte bliver langt på broen ved nedgangen af 
trappen til havet. 
Marianne har spurgt Linda om det er ok den 
bliver lagt. Det er ok! 
Stig vil rense trappetrin med højtryksspuler. 
  

 
 

12. Evt. 
 

 

Næste bestyrelsesmøder: 
Tirsdag den 31.oktober i Klubhuset (Helle B.) 
Mandag den 05. februar i Klubhuset (Birgit) 
 
Bjørn vil lave en ny medlemsliste baseret på 
fornavne som første punkt. 
 

 


