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Kære Pingviner 

Med dette nyhedsbrev vil vi gerne informere jer 

om det arbejde, som er foregået i bestyrelsen 

de seneste måneder, hvor fokus primært har 

været på forhandling om adgang til klubhuset 

ved badebroen.    

NY AFTALE OM BRUG AF KLUBHUSET:   

Så kan vi endelig løfte sløret: Markant bedre 

adgang til klubhuset fra 1. oktober, hvor vores 

nuværende aftale udløber. 

Efter længerevarende forhandlinger og en ræk-

ke møder med og uden deltagelse fra Fredens-

borg Kommune har bestyrelsesrepræsentanter 

for Vandskiklubben (NVK) og Nivåpingvinerne 

(NP) forhandlet sig frem til nedenstående forde-

ling af adgangstider i en ny aftale, der træder i 

kraft d. 1. oktober. 

Formelt set skal det aftalte kompromis frem-

lægges for kommunen på vores næste fælles 

brugermøde mandag d. 19. august, men det 

har været en klar præmis for ændring af den 

eksisterende brugeraftale, at de to klubber selv 

blev enige om et udspil, som begge klubber 

efterfølgende var villige til at respektere. 

Et kompromis mellem to parter med forskellige 

interesser er en svær kunst. Når det lykkes, er 

resultatet sjældent 100 % optimalt for nogen af 

parterne, men det er det bedst mulige resultat,  

 

 

Pingvinernes nye vimpel 

som parterne under de givne omstændigheder-

har kunnet blive enige om og desuden et resul-

tat, som begge parter er enige om at respektere 

fremadrettet. 

Sådan har bestyrelsen det med nedenstående 

kompromis, og det håber vi på jeres opbakning 

til. Vi ville gerne have inddraget medlemmerne 

mere i forhandlingerne og i mellemregningerne, 

men det har været en klar forudsætning for for-

handlingernes succes, at vi gik stille frem og 

skabte et fortroligt og tillidsbåret forhandlings-

klima. Alternativet til den nye aftale ville have 

været en forlængelse af den nuværende bru-
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geraftale med de begrænsede adgangstider, vi 

har i dag. Set i det lys mener vi, at nedenståen-

de er en klar forbedring. 

3 betingelser ifm forhandlingsresultatet: 

1. NVK havde et krav om badetøj, hvilket vi 

afviste som urealistisk. I stedet aftalte vi, 

at vi Pingviner naturligvis (fortsat) udvi-

ser behørigt blufærdighedshensyn til 

andre brugere på havnen, når vi bader. 

Det betyder i praksis, at man har et 

håndklæde eller andet om sig, når man 

går mellem huset og trappen, og at vi 

har badetøj på, når NVK har aktiviteter i 

gang. 

2. NVK har fortsat ret til at vinteropbevare 

deres to både i klubhuset, og vi skal op-

høre med at arbejde på at få dem fjer-

net. 

Forhåbentlig betyder udbygningsplaner-

ne på havnen, at det fælles klubhus tilfø-

jes et ekstra garagefag, så der bliver 

god plads til begge klubber, men indtil 

da må vi finde ud af en fornuftig og re-

spektfuld måde at være sammen på - 

den trange plads til trods. 

3. Vi fik heldigvis sikret, at vi fortsat har til-

ladelse til at have ”Vinterpalæet” ståen-

de, så vi har omklædningsforhold uden-

for nedenstående åbningstider i Klubhu-

set. Foreløbig er tilladelsen forlænget 

med 2 år, og bestyrelsen vil kæmpe for, 

at vi bevarer vores skurvogn - som mi-

nimum indtil det fælles klubhus bliver 

udvidet, og vi forhåbentlig får adgang til 

indendørs omklædning med en udvidet 

sauna hele døgnet. 

Nye adgangstider til klubhuset fra 1. okto-

ber: 

Nivåpingvinernes adgangstider til det fælles 

klubhus bliver fra 1. okt. 2019 følgende: 

 

Vinterhalvåret: 1. oktober – 15. april: 

Hverdage kl 5 -12 samt kl 16-18 (4 timer mere 

end nu - med mulighed for at bade efter arbej-

de) 

Weekend kl 5-13 (3 timer mere end nu) 

Sommerhalvåret: 16. april – 30. september:  

Hverdage kl 5-11 (1 time mere end nu) 

Weekend kl 5-10 (samme tidsrum som nu) 

Bemærk desuden, at vi får halvdelen af april 

med de udvidede vinteradgangstider. 

Vi håber, at dette kompromis, i form af udvidede 

adgangstider fra 1. oktober, vil blive vel modta-

get og takker for jeres tillid til, at Marianne og 

Claus har kunnet forhandle på vegne af NP. Vi 

beklager naturligvis, at bestyrelsen har set sig 

nødsaget til at holde kortene relativt tæt til 

kroppen og ikke har kunnet være mere meddel-

somme under forhandlingsprocessen. 

HØRING IFM VISIONS_OG UDVIKLINGS-

PLANEN FOR NIVÅ HAVN: 

Fredensborg Kommune har den 28.5. afholdt et 

borgermøde ifm visions-og udviklingsplanen for 

Nivå Havn og Strandpark. Der var både repræ-

sentanter fra bestyrelsen og andre medlemmer 

tilstede ved dette møde. Efterfølgende har pla-

nen været sendt i høring.  

Vi har fra bestyrelsen fremsendt et høringssvar, 

som kan læses på vores hjemmeside: 

www.nivåpingvinerne.dk 

DRIFTSBESTYRELSEN FOR NIVÅ HAVN: 

På det seneste møde i driftsbestyrelsen, hvor 

vores formand Marianne deltager, diskuterede 

man igen sikkerhed ifm badning ved broerne. 

Det er blevet besluttet, at der skal sættes kæ-

der op ved begge broer, således at der ikke 

bades, når NVK har aktiviteter i gang på vandet 

– altså når der sejles med vandskiløbere. 

http://www.nivåpingvinerne.dk/
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Vi betragter ikke dette som et større problem, 

da det er så få gange i løbet af sommeren, at 

NVK sejler med vandskiløbere. Det er desuden 

som regel eftermiddag eller aften. 

PINGVINERNES 14 ÅRS FØDSELSDAG: 

Den 26.5. fejrede vi som sædvanlig vores for-

enings fødselsdag med kage og boblevin.  

Denne gang havde vi besøg af ”høvdingen” for 

Hørsholm--Rungsted Vikingelaug, Erling, som 

holdt en fin og fornøjelig lille tale for de 29 

fremmødte medlemmer. 

Ved fødselsdagsfesten indviede vi også vores 

nye flotte vimpel, som ses på s 1. 

 

 

En af de flotte fødselsdagskager 

 

HAVNEFESTEN DEN 5. JUNI: 

Grundlovsdag afholdt klubberne på havnen den 

årlige havnefest., som trak mange besøgende 

til. Det var en dejlig dag med fint vejr, god 

stemning og masser af aktiviteter for både børn 

og voksne.  Pingvinerne var som sædvanlig til 

stede med en bod, hvorfra der blev solgt dejlig 

hjemmegravet laks ”a la Ragnhild” på hjemme-

bagt brød med boblevin til. I år have vi totalt 

udsolgt allerede kl 13.30. Det er vist rekord. 

 

SAUNAEN: 

Saunaen er blevet flittigt benyttet vinteren igen-

nem, og mange medlemmer har nydt, at Kristi-

an de fleste morgner har tændt den på sin mo-

tionstur forbi havnen. Kristian har desuden sør-

get for at, saunaen har fået en tiltrængt omgang 

rengøring. 

De fleste vinterbadeforeninger lukker for sau-

naen nogle måneder i sommerhalvåret, og vi 

har i bestyrelsen ligeledes besluttet, at lukke 

ned af klimamæssige årsager. Den vil blive 

tændt igen fra 1. september. Kun ganske få 

medlemmer har benyttet saunaen i juni måned, 

så vi betragter det som energispild at have den 

stående tændt i sommermånederne. Desuden 

har den fået en skade, idet den nederste bænk 

er faldet ned – heldigvis uden at nogen kom til 

skade. Vores ”handyman”, Søren, har lovet at 

kigge på den og om muligt reparere den. 

SKILTE TIL KLUBHUS OG VINTERPALÆ: 

Som nævnt indviede vi en ny vimpel ifm vores 

fødselsdag. Vi har desuden bestilt skilte til både 

klubhus og skurvogn med samme farver og 

logo som på vimplen. 

MAILADRESSER OG TELEFONNUMRE: 

Husk at give besked til vores medlemsansvarli-

ge, Jens Barder, hvis I får nyt mobilnummer 

eller mailadresse. 

Jens’ mailadresse er: vjbarder@gmail.com 
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Fra Pingvinernes 14 års fødselsdag 

 

Endnu et billede fra vores 14 års fødselsdag 

 

I ØNSKES EN GOD SOMMER FRA OS ALLE I 

BESTYRELSEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


