
Referat af bestyrelsesmøde, Nivå Pingvinerne, den 11. april 2019 i NT’s klubhus: 

 

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

Lindholt og Helle Brøgger. 

Referent: Helle Brøgger 

 

Punkt: Dagsorden: Referat: 

1. Godkendelse af 
dagsorden: 

Den fremsendte dagsorden godkendes. 

2. Godkendelse af referat fra 
sidste møde: 

Referat fra mødet den 21.2. godkendes. Det kan ses på 
hjemmesiden. 

3. Navneskilt og vimpel: Den eksisterende flagstang er målt op. Helle A bestiller 
vimpel med vores navn og logo. Marianne tager mål og foto 
af skiltet på klubhuset og kontakter en skiltefabrik. 

4. Orientering fra Marianne 
om seneste driftsmøde i 
Nivå Havn: 

Hovedindholdet i mødet var diskussion om fornyelse af 
bådebroerne.  
Der er nu 3 sejlklubber i Nivå Havn, idet en gruppe er brudt 
ud fra Bådelauget og har dannet ”Sejlcenter Nivå”. 

5. Forhandlinger om ny 
brugeraftale: 

Vores nuværende brugeraftale udløber pr.1.10. d.å. Fra 
samme tidspunkt udløber aftalen om tilladelse til at have 
omklædningsvognen stående. 
Der har været afholdt et møde med Nivå Vandskiklub, hvor 
også formand for havneudvalget, Bo Hilsted var til stede. 
Den 11.4. er aftalt møde med formanden for NVK, hvor vi 
håber at nå frem til et fælles oplæg om brugsret til 
klubhuset, som kan forelægges for Bo Hilsted på næste 
møde den 30.4. 
Vores hovedkrav er en udvidelse af tiderne samt bedre 
plads til omklædning. 

6. Orientering fra kasseren: David orienterer om klubbens økonomi, som stadig er solid. 
7. Udlægning af blåser: Claus og Erik udlægger blåserne efter påske. 

8. NP’s fødselsdag den 26.5. Fødselsdagen fejres søndag den 26.5. kl 15 med lagkage 
som sædvanlig. Vi håber, at den nye vimpel er færdig, så vi 
samtidig kan indvie den. Repræsentanter for foreningerne i 
Vedbæk, Rungsted og Bjerre Strand inviteres. 
Aktivitetsgruppen planlægger og uddelegerer 
arbejdsopgaver som sædvanlig. 

9. Kommende mødedatoer: Næste bestyrelsesmøde afholdes den 29.5. kl 8.00 i NT’s 
klubhus. 
Den 29.6. kl 10-13 afholder Bjerre Strands Badelaug, 
sammen med andre vinterbadeforeninger i området, et 



stort arrangement, ”Badesikkerhed & Kystnær redning”. 
Susanne repræsenter NP og deltager i planlægningsmøde 
den 29.4. 

10. Arbejdsgrupper: Opslag om de nye arbejdsgrupper hænges på opslagstavlen. 
Helle oplyser, at gruppen vedr. klubhuset mødes 
førstkommende lørdag. 

 

 


