
Referat af bestyrelsesmøde, Nivå Pingvinerne, den 21. februar 2019 i Klubhuset: 

Tilstede: Marianne Weck, Helle Andersson, David Trier Frederiksen, Claus Corneliussen, 

Susanne Lindholt og Helle Brøgger. 

 

Punkt: Dagsorden: Referat: 

1. Godkendelse af dags-
orden: 

Dagsordenen godkendes 

2. Godkendelse af referat 
fra mødet den 1. febru-
ar:  

Referatet er godkendt og kan ses på hjem-
mesiden. 

3. Konstituering af den nye 
bestyrelse: 

Marianne byder velkommen til ny bestyrel-
sesmedlem, Claus Corneliussen. Bestyrel-
sen konstituerer sig herefter således: 
Formand: Marianne Weck. 
Næstformand: Helle Andersson. 
Kasserer: David Trier Frederiksen. 
Sekretær: Helle Brøgger. 
Bestyrelsesmedlem: Claus Corneliussen. 
Suppleant: Susanne Lindholt. 
 

4. Udviklingsplan for hav-
nen: 

Marianne orienterer om processen vedrø-
rende visionsudviklingsplanen. Der har væ-
ret fremlagt to forskellige scenarier fra det 
involverede konsulentfirma, SLA Land-
skabsarkitekter: Plan A og Plan B. Både 
Fritids-og Idrætsudvalget og Økonomiud-
valget har indstillet, at plan B nu sendes i 
høring. Denne kan ses på foreningens 
hjemmeside 
Den endelige vedtagelse af visionsudvik-
lingsplanen vil først ske i andet halvår af 
2019, hvorefter der skal udarbejdes lokal-
plan. Begge de scenarier, som har været 
fremlagt, indeholder forslag om, at faciliteter 
til Nivå Pingvinerne sammenbygges med 
Vandskiklubbens klubhus, og at nogle facili-
teter anvendes i fællesskab. 
 

5. Orientering fra kassere-
ren: 

De fleste har nu indbetalt kontingent for 
2019 og foreningens økonomi er solid. 
Vi har fået grundtilskuddet fra Fredensborg 
Kommune, som vi plejer. 
De sidste restanter rykkes for indbetaling. 
 

6. HJERTE:START:DK Vi har haft firmaet HJERTE:START:DK til at 



gennemgå de sikkerhedsmæssige forhold 
ved broen. Generelt er sikkerheden ok, men 
der er enkelte forslag til forbedringer, som 
bestyrelsen nu samarbejder med kommu-
nen om at effektuere. 
Skiltning: Klubhuset bør være skiltet med 
nummer og navn på begge klubber, såfremt 
der sker en ulykke, hvor en ambulance skal 
rekvireres. Kommunen vil opsætte skilt med 
nummer. Marianne har bedt om tilladelse til, 
at vi selv sætter skilt op med foreningens 
navn. Vi vil desuden arbejde på at få opsat 
en stander med foreningens logo. Endelig 
er der forslag om opsætning af større bøjer 
til afmærkning af badeområdet. Vi vil under-
søge muligheden for at denne udgift dæk-
kes af havnen, idet badebroen anvendes af 
mange andre end Nivå Pingvinerne. 
 

7. Evaluering af general-
forsamlingen: 

Der er i bestyrelsen enighed om, at vi havde 
en god og positiv generalforsamling.  

8. Arbejdsgrupper: Der ophænges lister over eksisterende ar-
bejdsgrupper, så medlemmer kan skrive sig 
på. Specielt er der behov for en udvidelse af 
gruppen, som tager sig af klubhuset. Helle 
B. vil de kommende dage undersøge, hvem 
der kunne være interesseret i at være med i 
denne gruppe. 

9. Nye forhandlinger om 
brugeraftale vedr. klub-
huset: 

Vores nuværende brugsaftale udløber 1. 
oktober. Der afholdes møde vedr. en ny 
aftale den 26.2. I mødet deltager centerchef 
Tine Vind fra kommunen, formand for Fri-
tids-og Idrætsudvalget, Bo Hilsted samt 2 
repræsentanter for henholdsvis Nivå Vand-
skiklub og Nivå Pingvinerne. 
Der er i bestyrelsen enighed om, at vi vil 
lægge op til en fremtidig ligeværdig deling 
af klubfaciliteterne. Vi mangler plads til om-
klædning, og det er vigtigt, at der skabes 
mulighed for, at vi hele året kan klæde om i 
det midterste rum, som grænser op til bade-
rum og sauna  

10. Bordet rundt: Der er ofte kø ved trappen, og der kunne 
være behov for endnu en trappe. Tages 
med som et punkt til kommunen. 
Gennem DGI har vi en forsikring, som dæk-
ker foreningen, men ikke bestyrelsen. Det 
skal undersøges yderligere, om der kan 



være tilfælde, hvor bestyrelsesmedlemmer-
ne kan pålægges et ansvar. David går vide-
re med dette. 
Der er bestilt tømrer til reparation af vinduer 
i Vinterpalæet. 
Flere har den seneste tid klaget over, at de 
får rifter på benene fra trappen ved bade-
broen. Umiddelbart er det svært at se, hvad 
årsagen kan være. (Hvad aftalte vi?) 
Der skal sættes gummimåtter på de mang-
lende trin. Claus snakker med Erik Alsing 
om dette. 

11. Næste bestyrelsesmø-
de: 

Næste bestyrelsesmøde er den 11. april kl 
9 i Tursejlernes klubhus. 

   

 

 

 

 


