Referat
Bestyrelsesmøde,
Nivå Pingvinerne
Dato: 24.04. 2018 kl. 14.00 i klubhuset.

Deltagere: Marianne, Helle A., Helle B., Susanne, David og Birgit (referent)
Afbud:

Dagsorden

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Ok

2. Godkendelse af referat fra mødet
den 15.02.2018

Ok

3.

Marianne orienterede om driftsbestyrelsesmødet.
Helle B. er med i den nye arbejdsgruppe om Nivå
Strandpark for NP.

Orientering fra Marianne om
driftsbestyrelsesmøde d. 20.03.2018
og workshop d. 5.04.2018

Vi fortsætter med at optage nye medlemmer.
4. Medlems status evt. stop

Helle A. og Birgit vil revidere den gamle brochure om NP.
Herefter vil vi bede Jens om at renskrive og
mangfoldiggøre den, så brochuren bl.a. kan uddeles den
9.juni på
”Vild med Vand” dagen.
24 nye medlemmer er indmeldt siden januar 2018.
De nyeste medlemslister skal ligge i Dropbox.

5. Dropbox, hjemmesiden og
medlemsliste

6.

7.

Orientering fra kassereren

Vild med vand d. 9.06.2018
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Erling ajourfører hjemmesiden

13 medlemmer har ansøgt og modtaget deres indskud på
1000 kr.

Helle orienterede om arrangementet den 9. juni
Hun har været til tre planlægningsmøder.
Ragnhild kommer til det næste møde.
Helle og Birgit holder møde om planlægningen af selve
dagen for NP.
Der bliver købt en ny pavillon til dagen.
20 kr. for bobler, 20 kr. for laks, 30 kr. for et sæt.
Birgit vil opsætte en arbejdsliste for dagen, så
medlemmerne kan skrive sig på.

8. Vandskiklub

9. Pinkoder

10. Persondataforordning

Marianne vil invitere Vandskiklubbens bestyrelse til et
møde med NP´s bestyrelse tirsdag den 29. maj kl. 19.30.
Her vil vi få en snak om vores fælles klubhus.

Marianne vil finde ude af hvor mange medlemmer der
mangler at få en kode til Klubhuset, så de kan få den
udleveret i juni.
Koderne sendes fra kommunen til Marianne.
Helle B. vil lave et udkast vedr.:
Privatlivspolitik og fortegnelse over behandling af
personoplysninger i en forening – Nivå Pingvinerne.
Dette kræves ifølge loven.
Loven træder i kraft sidst i maj 2018.
God og positiv stemning hos Pingvinerne

11. Bordet rundt

12. Planlægning af arrangementer og
møder.

Mandag den 28. maj kl. 17
Fødselsdag 13 år med lagkage og bobler.
Helle A. spørger, om hvem der laver lagkager, spiller og
kontakter Jens vedr. indbydelse.
Lørdag den 9. juni kl. 12 - 16
”Vild med Vand”.
Bestyrelsen:
Tirsdag den 29. maj kl. 19.30
møde med Vandskiklubben
i Klubhuset
Torsdag den 23. august kl. 8.30
bestyrelsesmøde i Klubhuset.
Marianne booker Klubhuset til arrangementerne.

13. Facebook

Evt.
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Det er op til medlemmerne, om de vil benytte Facebook.

