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Nivå den 12.10. 2017

Kære alle medlemmer af Nivå Pingvinerne

Som bekendt indkaldte bestyrelsen for Nivå Pingvinerne til et medlemsmøde den 5. oktober
for at orientere om status for vores omklædningsfaciliteter og mulighederne for fremover at
benytte Nivå Strandpark 4, som hidtil kun er blevet benyttet af Nivå Vandskiklub.

Da ikke alle medlemmer havde mulighed for at være til stede, har vi i bestyrelsen her forsøgt
at samle de væsentligste oplysninger.
Efter generalforsamlingen:
Efter vores generalforsamling i februar rettede bestyrelsen som aftalt skriftlig henvendelse til
Borgmester Thomas Lykke og ansøgte om adgang til at benytte lokalerne, Nivå Strandpark 4
fra 1.oktober i år, hvor vores tilladelse til at have omklædningsvognen (”Vinterpalæet”) stående, udløber.
I lang tid skete der ingenting, og trods gentagne rykkere lykkedes det os ikke at få et svar på
henvendelsen inden sommerferien.
I august behandles sagen i Fritidsudvalget:
Først i august kom der skred i tingene, men så skulle det til gengæld pludselig gå meget
stærkt.
Vi fik nogle få dage til at forholde os til et forslag fra Vandskiklubben om benyttelse af klublokalerne. Forslaget var ikke helt tilfredsstillende for os, idet adgangen var begrænset til at være fra kl. 5 til kl. 9 om morgenen, hvilket ville stille de medlemmer dårligt, som bader udenfor
dette tidspunkt. Desuden var det et urokkeligt krav fra Vandskiklubben, at deres 2 både skal
forblive i huset i vintersæsonen, hvilket ikke levner meget plads til omklædning.
Vi sendte derfor et alternativt forslag til kommunen, som blev forelagt, da sagen blev behandlet i kommunens Fritids- og Idrætsudvalg den 16. august.
I vores skrivelse foreslog vi bl.a., at adgangen blev udvidet til kl. 10 om formiddagen i sommerhalvåret. Desuden at der ingen adgangsbegrænsning skulle være i vinterhalvåret, og at
der herudover skulle være mulighed for at indgå aftaler om benyttelse af lokalerne til møder
og medlemsarrangementer.
Vi foreslog også en 2-årig kontrakt mellem kommunen og de to klubber i stedet for den 5årige, som der var lagt op til, og at der skulle foretages en evaluering efter 1 år.
Endelig foreslog vi, at kommunen skulle forlænge vores tilladelse til at have ”Vinterpalæet”
stående i 2 år med henblik på en blød opstart med fælles brug af Nivå Strandpark 4 og for at
tilgodese de af vores medlemmer, som bader efter kl. 10 om formiddagen.
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Kommunens beslutninger:
Allerede efter det første møde i Fritidsudvalget den 16.8. lå det klart, at vi havde fået flere
ting igennem.





Vores adgang er blevet udvidet til at være dagligt fra kl 05 til kl 10 hele året
Aftalen med begge klubber er gjort 2-årig med fælles evaluering efter 1 år
At vi efter aftale kan benytte klublokalerne til møder og særlige arrangementer
Sidst men ikke mindst, at vi har fået lov til at beholde vinterpalæet i endnu en 2-årig
periode, hvilket betyder, at forholdene for de eftermiddagsbadende ikke er blevet forringet

På møde i Fritidsudvalget den 4.10. er ovenstående blevet endelig godkendt.
Vi har altså stadig mulighed for at klæde om i ”Vinterpalæet”, men vil fremover også kunne
benytte faciliteterne i klubhuset i den fastsatte periode, dvs. bad, toilet, sauna og opholdsstue.

Tidshorisont:
Vi venter nu på, at kommunen får foretaget det nødvendige arbejde med isætning af nye
elektroniske låse i klubhuset og fremstilling af nøglekort/nøglebrikker til vores medlemmer. Vi
har allerede fremsendt en opdateret medlemsliste til kommunen, og har bedt om, at alle
medlemmer får nøglekort udleveret.
Vi ved endnu ikke, om vi selv skal betale nogle af nøglekortene, og hvad prisen evt. er.
Alt afhængig af hvilken besked vi får fra kommunen angående de nye låsesystemer, pris
m.v., vil vi i bestyrelsen tage stilling til, om der evt. skal opkræves et mindre depositum ved
udlevering af nøglekort.

Samarbejdet fremover mellem de to klubber:
Det er bestyrelsens opfattelse, at vi er kommet et godt skridt videre med de aftaler, der nu er
indgået, og vi satser på, at det vil lykkes os at etablere et godt og konstruktivt samarbejde
med Nivå Vandskiklub i aftaleperioden, sådan at vi står stærkt, når aftalen skal forlænges om
2 år.

Mange Pingvinhilsner
Bestyrelsen
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