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Referat 
Bestyrelsesmøde,  
Nivå Pingvinerne 

Dato: 4.12. 2018 kl. 15.30 i klubhuset. 
Marianne køber kage/boller 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 

2.10.2018  

 
 
OK 

 
3. Orientering fra Marianne om. 

driftsbestyrelsesmøde d. 31.10.2018  
 

 

 
Marianne orienterede fra driftsbestyrelsesmødet 

4. Medlems status evt. stop 
  

 
Vi er d.d. 279 medlemmer. 
Bestyrelsen vedtager d.d. at stoppe for flere medlemmers 
optagelse i klubben pga. pladsmangel til omklædning. Der 
vil blive oprettet venteliste! 
I år har vi fået 91 nye medlemmer. 
     

  
 

5. Dropbox, hjemmesiden, medlemsliste, 
koder og E-box 
 

 
Jens har lagt medlemslisten i Dropbox, og Erling har lagt 
den i alfabetisk orden i Dropbox. 

 
6.  Orientering fra kassereren  

 

 
Orientering fra David om klubbens økonomi. 
50 medlemmer har fået deres indskud på 1000 kr. retur 
inden 1. november. 
Kontingent i 2018 - 300 kr., og i 2019 - 250 kr. 
 

 
7. Forberedelse til evalueringsmøde med 

Nivå Vandski Klub og Tine Vind fra 
Fredensborg Kommune d. 17.12 kl. 
18.00.  
 

 
Marianne, Helle og Susanne deltager i mødet. 

 
 

8. Susanne informerer os om 
sikkerhedstjek med Klaus. Har ikke 
modtaget noget endnu fra Klaus. 

 
Susanne orienterede om mødet med Klaus om sikkerheden 
for klubben. Birgit deltog også i mødet. 
Der kommer en planche op i skurvognen og i klubhuset om: 
”Sikkerhed i vandet”!  
Der skal desuden et skilt op med følgende tekst: 
 ”Nivå Pingvinerne” på vores klubhus, samt et flag med 
vores navn ved klubhuset. 
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9. Digital fotoramme til ophæng i 

klubhuset.  
 

 
Erling har ophængt en fotoramme med automatisk tænd og 
sluk ur på. Billederne vises fra kl. 6 - 10.  
 

 
10. Timer til opvarmning/sluk af sauna. 

Virker Susannes opslag?  

 
Fint, Susanne med manual til regler omkring saunaen, som 
er ophængt ved saunaen. 

 
 
 

11. Udviklingsplan for Nivå Havn og 
Strandpark. Møde med kommunen og 
arkitekten d.11.12.  

 
Programmet fik vi tilsendt under vores møde.  
David og Marianne orienterede om programmet for mødet 
den 11. december. 
 
Placeringen af vores klub fysisk, kan vi være godt tilfredse 
med.  
Marianne og David deltager. 
 

 
12. Lucia - optog i dec. og fuldmånebadning 

i januar  

 
Birgit orienterede om Lucia arrangementet den 8. 

december kl.8. 15 Pingviner er med i planlægningen med 
musik, sang, bagning m.m., og vi håber mange vil komme. 
 
Helle A. vil stå for ”fuldmånebadning og suppe” den 21. 

januar 2019 kl. 17 
 

  
13. Huskeliste til klubhuset. 

Helle B. skriver en, vi kan se på mødet. 
 
 

 
Der er opsat en huskeliste i klubhuset vedr. tænd og sluk, 
oprydning m.m. som Marianne og Birgit har skrevet.    

14. David orienterer om kulturkonferencen  
David orienterede om kulturkonferencen, som han deltog i. 

 
15. Bordet rundt 

 
David vil undersøge, hvad vores medlemskab af DGI 

giver af fordele for klubben. 
 
Birgit stopper i bestyrelsen efter generalforsamlingen den 
20. februar 2019. 
 
 

 
 
       16. Evt. 
 

 
Helle B. foreslog, at der kommer et nyhedsbrev ud til 
medlemmerne igen. 
 
Marianne vil undersøge om vi kan låne Tursejlernes hus til 

generalforsamlingen. 
 
Fungerer vore arbejdsgrupper? 
 
Dette kan være et punkt til generalforsamlingen. 
 
Kommende bestyrelsesmøde 2019: 
 
Fredag den 01. februar kl.8 i klubhuset. 

 

 


