Referat
Bestyrelsesmøde,
Nivå Pingvinerne
Dato: 23.08. 2018 kl. 8.00 i klubhuset.
Helle A. køber morgenbrød til kaffen

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

Dagsorden

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

OK

2. Godkendelse af referat fra mødet
den 24. 04. 2018

Ok

3.

Brev til kommunen

4. Medlemsstatus og udsending af
informationer

Marianne sender en invitation til den ny centerleder Tine
Vind i Fredensborg Kommune, om at mødes med
bestyrelsen til morgenkaffe.
Helle B. har skrevet et udkast til kommunen, hun vil justere
brevet inden det sendes.

Vi er 250 medlemmer.
Jens har skrevet et udkast til medlemmer, der har betalt
indskud til foreningen. Han vil udsende brevet.

5. Dropbox, hjemmesiden og
medlemslisten

Ny medlemsliste er udsendt til bestyrelsen.
Foldere om NP mangler ved broen.
Erling vil sørge for nye foldere, og at hjemmesiden bliver
opdateret.

6.

Orientering fra kassereren

David vil søge kommunen om tilskud til NP.

7.

Evaluering af ”Vild med vand”
d.9.06.2018

Helle A. orienterede om arrangementet:
Der har været et stort planlægningsarbejde før ”Vild med
vand” på Havnen.
Fire formøder, opsætning af plakater, arbejdslister,
indkøb m.m.
Fin dag! 1000 kr. i overskud.
Forslag: Vores bod flyttes til Fritidsfiskernes område.
Boder med salg af mad kan være fælles her, og oplevelsen
af musik fra jazz-band til alles glæde.
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Bestyrelsesmøder:
8. Planlægning af bestyrelsesmøder,
Luciaoptog, måneskinsbadning 2019
og generalforsamling 2019

Tirsdag den 2. oktober kl. 8 i klubhuset.
Susanne
Onsdag en 5. december kl. 16 i klubhuset.
Marianne
Arrangementer for medlemmerne i klubhuset:
Lucia lørdag den 8. december kl. 8
Birgit tovholder
Måneskinsbadning mandag den 21. januar 2019
Kl.18 suppe
Helle A. tovholder
Generalforsamling onsdag den 20. februar kl. 19.30
Marianne tovholder

9. Orientering fra ekstraordinært
Driftsmøde den 7. aug.

10. Bænke og knager

11. Bjerre Strand

12. Bordet rundt

Marianne har været til møde i driftsbestyrelsen, og har set
den udarbejdede plan for havnen. Hun har tavshedspligt til
den 8. september. Der vil komme en høringsperiode, hvor
vores klub kan komme med kommentarer.

God idé med en bænk langs klubhuset mod havet.
Punktet tages op senere med kommunen og Nivå Vandski
Klub.
Temadag om livredning på Bjerre Strand næste sommer
2019.
Vi vil gerne deltage,
Susanne er tovholder!
Opfordring til medlemmerne om deltagelse som
medarrangører.

Der skal være bedre oprydning i klublokalet.
Væggen mod havet er NP´s til ophæng af billeder m.m.
Billedcollage skal laves!
Synlig skiltning af NP ved klubhuset mangler.
Billede med anvisning af hjertestarter hænges op i vore
lokaler.
Birgit kopierer og Helle A. laminerer

13. Evt.

Renovering af bl.a. nye vinduesrammer i klubhuset og
desuden skal huset males.

14.

Marianne booker klubhuset til alle arrangementer.
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