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2018
Foreningslivet.
Livet gået sin vante gang på Pingvinbroen og -højen. Vi mødes til
den traditionsrige morgensnak efter badet, til fuldmånebadning
fødselsdag, vild med vand og hygger os med jævne mellemrum
med laks og bobler, fødselsdag, Luciafest. Aktive medlemmer gør
alt dette muligt, så tak til dygtige suppekokke, lagkage- og
brødbagere, laksegraver, luciabollebagere, luciabrud- og terner
samt spillemænd. Tak til Jens Barder, vores pingvinkunstner,
medlemsansvarlige og foreningspoet, og Erling der sørger for, at
vores hjemmeside altid er opdateret.
Vinterpalæet skulle flyttet først i januar måned, så Vej og Park
kunne lave kloakarbejde. Dette blev dog først udført i marts mdr.
Måneskins badning i januar. Der var ca. 34 medlemmer mødt op
og der blev badet og spiste dejlig suppe bagefter i klubhus, en
dejlig aften.
Den 7. marts havde vi besøg af Stine Lysemose, som er journalist
elev. Hun skulle skrive en artikel om vinterbadning, og hendes
artikel blev senere bragt i lokalavisen.
Vinterpalæet blev flyttet tilbage mandag før påske.
Den 1. maj hyggede vi os på Pingvinhøjen med laks, hjemmebagt
brød og bobler. Dejlig begyndelse på forårsdagene.
Den 26. maj trådte der en ny lov om personfølsomme
oplysninger i kraft. Bestyrelsen har fået skrevet vores
privatlivspolitik for Nivå Pingvinerne og fortegnelse over behandling
af personoplysninger hos Nivå Pingvinerne. De dokumenter kan ses

på vores hjemmeside, som I har fået at vide i vores nyhedsbrev i
maj.
Den 28. maj fejrede vi Pingvinernes 13 års fødselsdag.
Igen i år var der søde medlemmer der lavede lagkager, og vi fik
bobler til, det blev en dejlig eftermiddag i 27 graders varme, så vi
kunne sidde udenfor på klubhusets terrasse.
Den 29. maj havde 3 medlemmer af bestyrelsen møde med
vandskiklubben. Vi diskuterede forskellige ting, bl.a. rengøring,
rådne vindues rammer, pinkoder mm. Stemningen var god, så vi
forsætter med at være positive, og kommer med vores ønsker
senere.
Den 9. juni Vild med vand (Havnedag)
Bestyrelsen havde revideret vores brochurer, så de var klar til
dagen, som oprandt med dejlig solskin og glade mennesker. Vi fik
slået vores nye telt op, som er dejlig stabilt, og vi fik solgt godt af
laks og bobler selvom det varme vejr holdt en del folk hjemme (2930gr.) Tak til alle ildsjæle der kom og hjalp til.
Onsdag d 19. september Mødtes bestyrelsen med den nye
Centerchef, Tine Vind fra Fredensborg Kommune. Vi viste hende
vores vinterpalæ og klubhuset uden motorbåde i hallerne. Vores
indtryk af mødet var, at det bliver svært at få bare den ene båd ud,
så omklædningsfaciliteterne kan blive bedre.
Fredag den 14. september malede 10 medlemmer klubhusets
øst- og sydside. Vi havde godt vejr, dog meget blæsende, men fik
det overstået kl. 12. Vandskiklubben ville ikke mødes til en fælles
malerdag, så vi gjorde det bare, efter kommunen havde bedt os om
at hjælp.
Mandag den 22. september var David og jeg til møde med
kommunen om udviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark. Vi
fremførte, at det vigtigst for os er: Tæt på vandet og dybt vand ved
trappen. Det ville også være dejlig med et klubhus i alle døgnets 24
timer og en rummelig sauna. Det blev noteret.

Den 28.septemper var der Bobler og laks på Pingvinhøjen.
Hyggeligt som sædvanlig.
Den 6. oktober deltog David i Rungsted Vikingelaugs årlige
Kanindåb. Bestyrelsen tænker på, at vi kunne invitere de nærmeste
badelaug til et af vores arrangementer i 2019, hvor vi bl.a. også
kunne udveksle gode ideer.
I oktober var Susanne og Birgit til møde om badesikkerhed i vores
klub med Klaus Søndergaard Hansen som har firmaet Hjertestart.dk. Vi har fået en rapport, som påpeger og anbefaler
forskellige småting, vi kan tage hånd om, men også ting
Kommunen skal sørge for.
Mandag den 19. november begyndte håndværkere at sætte nye
vinduer i klubhuset.
Den. 5. december besluttede bestyrelsen at oprette venteliste, vi
er nu 279 medlemmer, og da flere medlemmer syntes det kniber
med omklædnings plads, blev vi enig om dette.
Den 8. december holdt vi Luciafest
Den var som altid hyggeligt, dejlig optræden og sang til vores
dygtige husorkester. Vi drak den medbragte kaffe og spiste dejlige
Luciaboller. Tak til orkester, bagere og udvalget.
Vores evalueringsmøde med vandskiklubben var svært at få i
stand, det blev først den 17. dec. Mødet som vi har beskrevet i
nyhedsbrevet, gik træt, vandskiklubben vil simpel hen ikke rykke
bådene ud. Vi fik dog lov til at rykke dagligstuen 4 meter mod syd.
De klager stadig over der ikke bliver tørt op ude i baderummene. Vi
vil nu være på mærkerne og forlange forhandlinger i foråret om ny
brugeraftale, der skal træde i kraft 1. oktober 2019.
Arbejdsgrupperne.
Bestyrelsen vil gerne takke alle arbejdsgrupperne for det store og
solide arbejde I udfører, det har lettet bestyrelsens arbejde og
præsteret flotte resultater. Vi vil efter generalforsamlingen hænge

lister op i ”klubhuset” over de forskellige arbejdsgrupper, så har du
lyst til at give en hånd med, skriv dig på, og hvis der er nogen som
gerne vil udtræde, streg jeres navn over. De opdaterede lister vil
blive lagt på hjemmesiden.
Bestyrelsen En stor tak til Birgit som har siddet i bestyrelsen i 5 år
og gjort et kæmpe arbejde som sekretær, Birgit ønsker sig nu
bedre tid til familien. Vi har deltaget i mange ordinære og ad-hoc
møder i løbet af året. Stor tak til bestyrelsesmedlemmerne for
imødekommenhed, overbærenhed og ikke mindst godt humør. Det
gør det rart, at være formand i denne forening.
Vores webside www.nivåpingvinerne.dk (OBS! bolleå), er
hurtigt ude med nyhederne. Tak til webmaster Erling Jakobsen for
stort engagement.
I vil stadig modtage mails fra bestyrelsen, men vi forsøger at
begrænse antallet. Hvis I får ny mailadresse, så at give Jens
besked, det er vigtig. Hermed overlader jeg beretningen til
generalforsamlingen.
Marianne Weck

