Referat af bestyrelsesmøde, Nivå Pingvinerne, den 29. maj 2019

Tilstede: Marianne Weck, Helle Andersson, David Trier Frederiksen, Claus Corneliussen, Susanne
Lindholt og Helle Brøgger.

PKT DAGSORDEN
Godkendelse af dagsorden
1.
2.
3.

Godkendelse af referat fra
sidste møde
Navneskilt til klubhuset

4.

Orientering fra kasseren

5.

Forhandlinger om ny
brugsaftale

6.

Høringssvar

REFERAT
Den fremsendte dagsorden godkendes med tilføjelse af
punkt om høringssvar
Referat fra mødet den 11. april godkendt
Marianne oplyser, at kommunen har en skiltepolitik, så derfor
skal layout til skilt afklares med den ansvarlige. Vi har foreslået et skilt med samme motiv som på vimplen.

David har ansøgt kommunen om betaling af de nye blåser, men endnu ikke modtaget svar.
Vores nuværende aftale om deling af klubhuset med
Nivå Vandskiklub udløber den 1. oktober d.å.
Vi har indledt forhandlinger om ny brugsaftale og der
har i den forbindelse været en række møder, som også
kommunen har været involveret i.
Bo Hilsted, som er formand for Fritids-og Idrætsudvalget, har bedt de to klubber selv afklare, hvordan lokalerne skal deles, hvorefter der skal være et opsamlingsmøde sammen med kommunen i august måned.
Forhandlingerne med NVK er endnu ikke færdige. Så
snart der er en endelig afklaring, vil medlemmerne blive
orienteret ved udsendelse af et nyhedsbrev.
Der har været et borgermøde på havnen den 28.5. om
visions- og udviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark, hvor der blev givet en general orientering om planen. Der var flere medlemmer af Nivå Pingvinerne til
stede, herunder flere bestyrelsesmedlemmer.
I visionsplanen er Nivå Pingvinerne fortsat placeret
sammen med Nivå Vandskiklub i nuværende lokaler
med en tilbygning mod nord.
Der er endnu ikke taget stilling til, hvad der skal være i
tilbygningen. Vi er i bestyrelsen enige om at udforme et
høringssvar og sende til kommune inden høringsfristens
udløb den 2.6. Helle B. laver udkast til høringssvar.
Vi vil i svaret endnu engang gøre opmærksomme på
vores behov:
 Kort afstand til trappe med dybt vand
 Bedre plads til omklædning for vores snart 300






medlemmer
Let adgang til bad og sauna
Endnu en trappe ved broen for at minimere ventetid på at komme i vandet
Ligeværdig deling af faciliteterne i klubhuset
Fælles ansvar for indretning af klubhuset

Høringssvaret vil blive lagt på hjemmesiden.

7.

Evaluering af NP’s fødselsdag

Nivå Pingvinerne fejrede traditionen tro sin fødselsdag
søndag den 26. maj med lagkage og boblevin. 29 medlemmer var mødet frem for at markere dagen. Det var et
fint arrangement med musik og tale fra ”høvdingen” fra
Rungsted Vikingelaug, som medbragte en gave, et foto
af vores kasserer, David, der holdt tale ved deres jubilæum sidste år.

8.

Havnefest

9.

Evt.

Jens udsender reminder om havnefesten. Vi sælger
som sædvanlig gravet laks på hjemmebagt brød og
boblevin.
Der er behov for ny redningskrans. Marianne kontakter
havnefogeden.

Referent Helle B

