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FORMANDENS BERETNING FOR FORENINGSÅRET
2017
Foreningslivet
Livet gået sin vante gang på Pingvinbroen og -højen. Vi mødes til
den traditionsrige morgensnak efter badet, til fødselsdag, vild med
vand og hygger os med jævne mellemrum med fuldmånebadning,
laks og bobler, fødselsdag, Oles dejlige middag, Luciafest,. Aktive
medlemmer gør alt dette muligt, så tak til dygtige suppekokke,
luciabollebagere, lagkage-og brødbagere, laksegraver, luciabrudog terner samt spillemænd. Tak til Jens Barder vores
pingvinkunstner, medlemsansvarlige og foreningspoet.
Måneskins badning i januar. Bestyrelsen tog fejl af fuldmåne og
nymåne, men vi fik heldigvis hurtig meldt den rigtige dato ud. Der
blev spiste dejlig suppe bagefter, og der var ca. 30-35 medlemmer
der var mødt op.
Den 16. marts. Vi skrev ansøgning om foreningslokale til
borgmesteren. Vi ansøgte om at få adgang til Nivå Vandskiklub, da
vores midlertidige byggetilladelse udløb i oktober.
Vi fik kvitteringssvar med det samme. Vi har rykket mange gange
og fik først svar den 9.august. se beretning længere fremme,
7. april Hyggede vi os på Pingvinhøjen med laks, hjemmenbagt
brød og bobler. Dejlig begyndelse på en dag.

22. maj fejrede vi Pingvinernes fødselsdag.
Igen i år var der søde medlemmer der bagte lagkager, og vi fik
bobler til og det blev en dejlig eftermiddag.
Træhåndtag kom på trappen i maj og det ser og virker rigtig godt.
Milles fødselsdags i maj blev fejret sammen med mange
medlemmer der spiste frokost med Mille i den nye cafe.
10. juni Vild med vand (Havnedag)
Dagen oprandt med dejlig solskin og glade mennesker. Vi fik solgt
godt af laks og bobler, tak til alle ildsjæle der kom og hjalp.
Bestyrelsen har valgt, at deltage igen i år den 9. juni 2018, så sæt
allerede nu et x i kalenderen
11. august gik Helle A og mig til møde med Marianne Engeholme
Larsen fra Center for Læring Fritid og Sundhed, for at få nogle
forklaringer på det forslag Nivå Vandskiklub havde fremsat, vi fik
brevet 2 dag før, vi blev kaldt til møde. På mødet blev vi klar over,
at det med at få en båd ud af huset om vinteren,( så vi kunne
klæde om) var umulig og ville skabe ballade for første dag. Vi
spurgte, hvad ordet sambrug betød, som kommunen brugte flere
steder i deres mail, da det ikke står i ordbogen. Kommunens svar
var, at flere er brugere.
At få udvidet tiden var heller ikke mulig mente Marianne, da NVK
reparere bådene hele vinteren fra morgen til aften. Vi syntes det
var svært, at komme med vores ønsker, når vi aldrig havde været i
klubhuset, men blot fået en tegning medsendt. Marianne lovede at
kontakte klubben. Vi skulle komme med vores kommentarer inden
tirsdag, da det skulle i Fritids- og Idrætsudvalget onsdage den
16.08.

Jeg kunne ikke vente på Mariannes svar, så jeg ringede til Jan
Saeek formand for vandskiklubben lørdag den 12.08., og spurgte
om vi kunne se klubhuset søndag, da vi gerne ville se huset, før vi
svarede på deres oplæg. Søndag eftermiddag den 13.08 fik
bestyrelsen fremvist klubhuset og fik forklaret, hvor meget bådene
m motor fyldte, og et forsigtig spørgsmål om den ene båd kunne
stå et andet sted om vinteren, blev blank afvist, for som de sagde,
de reparerede hele tiden på motorerne. De var meget søde, og
sagde, at vi kunne bruge køkkenet og stuen, så meget vi ville i
vores tidsrum.
Efter fremvisningen gik vi i tænkebox. Mødtes mandag den 14.08.
kl. 9 og holdt bestyrelsesmøde. Vi besluttede at ansøge om, vi
måtte beholde vores ”vinterpalæ”, så vores medlemmer der bader
efter arbejde havde et sted, de stadig kunne omklæde. Vi ville have
tidsrummet udvidet til kl. 10 om sommeren i stedet for kl. 9, og
ingen tidsbegrænsning om vinteren. Brugsaftalen skulle kun gælde
2 år i stedet for 5 år, og vi skulle have evalueringsmøde efter 1 år.
Brevet med vores ønsker, blev sendt tirsdag den 15.08.
Samme dags eftermiddag, var jeg til driftbestyrelses møde for Nivå
Havn og Strandpark, og der lykkes det mig efter mødet, at få en
snak med Per Frost hvor jeg overrakte ham en kopi af vores brev,
så jeg var sikker på han kunne nå at læse det inden møde den
næste dag. Jeg fik ham forklaret, at det var en god ide, at vi kunne
beholde ”Vinterpalæet”, så vi ikke skulle møblerer for meget rundt i
NVKs stue, hvor vi skulle klæde om, samt tage hensyn til alle de
medlemmer der bader om eftermiddagen. Per kunne godt forstå
vores synspunkter, at en blid overgang var en god ide.
Den 16.08. besluttede Fritids- og Idrætsudvalget, at vi kunne får
tiden udvidet til kl. 10, også kun om vinteren. ”Vinterpalæet” kunne
blive stående de næste 2 år, vi kan benytte bad, sauna, stue og
køkken fra kl. 5-10, og klubben til møder efter aftale. Brugsaftalen

løber kun 2 år, og vi evaluerer efter 1 år. HURRA HURRA, vi har
gjord vores bedste for medlemmer der bader om morgen, de kan
nu få et bad og gå i sauna i NVK, drikke deres kaffe i stuen. hvis de
vil. Dem af vores medlemmer der bader om eftermiddagen har
stadig et sted at klæde om, og i weekenden kan de bade og gå i
sauna.
Fredag den 18. august, blev jeg kontaktet af Vej- og
parkafdelingen om en underminering omkring en brønd ved vores
”Vinterpalæ”. Den skulle flyttes, så vejfolkene kunne grave op.
Først skrev vi, at de havde ansvaret, at vi ikke havde nogen
forsikring. Det ville kommunen overhoved ikke tage ansvar for, så
vi holdt møde igen og blev enig om, at det ikke altid kan betale sig,
at holde på sin ret, (skadeforvolderen skal altid dække skaderne
man påføre andre).
Vi besluttede efter megen snak, at vil ville hjælpe med at flytte
vognen ved at skubbe den. Kommunen skulle lægge køreplade på,
komme luft i dækkene og stille med 3 stærke mænd, så ville vi
også stille med 3-5 mand.
Flytning af skurvognen har vi nu ventet på i 6 måneder, de kan ikke
finde udad, hvem der skal betale, og Vej og Park vil ikke gå i gang
før de ved, hvor regningen skal sendes hen.
Tirsdag den 12. september, var jeg til møde i kommunen
sammen med Jan Saeek fra vandskiklubben, hvor vi sammen
gennemgik brugsaftalen for sidste gang, vi havde fået den tilsendt
1 dag før mødet der startede kl. 7.30. Vi havde kun få ? om låse,
møbler mm.
Brugsaftalen skal nu godkendes på Fritids- og Idrætsmødet den
4. okt.

Den 27. sept. Fik vi kokostæppe på broen, det ser godt ud, og vi
undgår forhåbentlig faldulykker. Tak til tæppebankerne.(200 søm)
Den 28.sept var der Bobler og laks på Pingvinhøjen. Hyggeligt
som sædvanlig.
Efteråret
Orienterende medlemsmøde den 5. oktober blev en stor succes
med mange spisende medlemmer. Vi startede med at synge og
Poul og Jens spillede til. Ole havde lavet alle tiders mad og
stemningen ved bordene var i top.
Store vinterbadedag langs kysten
Bestyrelsen valgte ikke at deltage i år, da vi ikke mangler
medlemmer, tvært imod.
Invitation til valghandling den 29. november.
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 igen. Vi deltager nu i forretningsmøderne og
repræsentere ovennævnte klubber.

Luciafesten den 10. december
Vi holdt for første gang festen i klubhuset. Den var som altid
hyggeligt, dejlig optræden og sang til vores dygtige husorkester. Vi
drak den medbragte kaffe og spiste dejlige luciaboller til. Tak til
orkester, bagere og udvalget. Der var også små salgsboder, hvor
mange fik udsolgt med det samme.
Medlemsstop i slutningen af december.
Vi fik pludselig så mange nye medlemmer, så da vi nåede de 200,
sagde jeg stop, vi ville have det drøftet på generalforsamlingen,
men jeg mente, at vi simpel hen ikke kan være flere, før vi har et
større klubhus. Jeg har nu erfaret i vores vedtægter, er det kun er
på en generalforsamlingen vi kan beslutte, om vi skal have stop for
nye medlemmer og oprettelse af venteliste.
Januar 2018
Vi hørte endelig fra Vej og Park, og den 10. januar flyttede vi
”vinterpalæet”, så kloakken kan blive gravet op.
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 ”klubhuset” 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 imødekommenhed, overbærenhed og ikke mindst godt humør. Det gør
det rart, 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 Pingvinmerchandise, som det er muligt at se og bestille via vor
hjemmeside.
Hermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingen.
Marianne Weck

