Referat
Bestyrelsesmøde,
Nivå Pingvinerne
Dato: 2.10. 2018 kl. 8.00 i klubhuset.
Susanne køber kage/boller til kaffen

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

Dagsorden

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

OK

2. Godkendelse af referat fra mødet
den 23.08. 2018

OK

3.

Marianne gav et referat fra mødet.
Bl.a. om havnens broer der er i meget dårlig stand.

Orientering fra Marianne om
driftsbestyrelsesmøde d. 18.09 2018

256 medlemmer d.d.
4. Medlems status evt. stop
Birgit sender koder ud til nye medlemmer, når kommunen
har fremsendt dem til Marianne, som videresender dem til
Birgit.
Hjemmesiden er fin!
5. Dropbox , hjemmesiden,
medlemsliste, koder og E-box

6.

Orientering fra kassereren

E-box skal være tilgængelig for hele bestyrelsen.

David har den 7. 9. ansøgt kommunen om tilskud for næste
år til Pingvinerne.
David redegjorde for foreningens økonomi.
Nyttigt møde med Tine Vind, hvor bestyrelsen orienterede
om vores klubforhold.

7.

Møde med Tine Vind d. 19.09.18 og
malerdag d. 21.09.18

Bestyrelsen udsender nyhedsbrev til medlemmerne sidst i
oktober efter mødet med kommunen om udviklingsplanen
den 22. okt.
Helle B. begynder at skrive et udkast til brevet nu, med
de nyheder vi allerede har om andre ting.
Vi siger tak til alle de dygtige malere, der har malet
vores klubhus. Dejligt med aktive pingviner!
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8. Møde om sikkerhedstjek med Bjerre
Strand, Susanne deltager

9. Digital fotoramme til ophæng i
klubhuset

Susanne deltager lørdag den 27.10. i møde med
bestyrelsen fra Bjerre Strand om ”Sikkerhed”.

Erling vil købe og opsætte en Digital fotoramme i
klubhuset. Herved har medlemmerne mulighed for løbende
at følge med i aktiviteterne i klubben via skiftende billeder.
Fotorammen skal hænge ved siden af billederne Helle A.
har ophængt på væggen mod havet.

10. Timer til opvarmning/sluk af sauna

11. Udviklingsplan for Nivå Havn og
Strandpark, møde med kommunen
og arkitekten d. 22.10 kl. 9

12. Bordet rundt

Marianne vil undersøge muligheden for opsætning af timer
for opvarmning af saunaen.
Vi diskuterede udviklingsplanen og forberedte os til mødet
den 22.10.

Marianne vil tale med havnefogeden, om de sten der falder
ned i vandet tæt på badetrappen til havet. Marianne vil
tillige spørge om, hvor den orange blåse er.
Lucia lørdag den 8.12. kl. 8 i klubhuset.
Birgit sender snarest besked til aktivitetsudvalget om
arrangementet, og om hvem der kan deltage.
Jens vil sende indbydelsen ud til Pingvinerne.
David deltager i standerhejsning og dåb i HørsholmRungsted Vikingelaug lørdag den 6.10.
Marianne sørger for, at alt er på plads med bookning af
klubhuset.

13. Evt.
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Næste bestyrelsesmøde er flyttet fra onsdag den 5.12. til
tirsdag den 4.12. kl.16

