Nyhedsbrev
August 2019

Weekend: Vi må benytte klubhuset fra kl 5 til kl
13.

Kære Pingviner
Nu hvor sommeren går på hæld, skal I have en
lille opdatering fra bestyrelsen med de seneste
nyheder.

Sommerhalvåret fra 16. april til 30. september:
Hverdage: Vi må benytte klubhuset fra kl. 5 til kl
11.

Ny brugsaftale er godkendt:

Weekend: Vi må benytte klubhuset fra kl 5 til kl
10 (altså uændret)

Allerede i det sidste nyhedsbrev, som vi udsendte i juni måned, skrev vi, at der var indgået en
aftale mellem Nivå Pingvinerne (NP) og Nivå
Vandskiklub (NVK) om brugsretten til klubhuset
fra 1. oktober, hvor den nuværende aftale udløber.

Set på baggrund af de forhandlinger, som har
været, er vi i bestyrelsen tilfredse med resultatet. Der er tale om et kompromis, hvor begge
klubber har måttet give sig, og vi tror, vi har
opnået det bedst mulige resultat, som måske
set i manges øjne ikke er det mest optimale,
men der i hvert fald tale om en klar forbedring
med udvidelse af adgangstiderne.

Det der siden er sket er, at der har været et
møde mellem de to klubber og repræsentanter
fra kommunen, hvor aftalen er blevet forelagt
og godkendt.

Aftalen indebærer, at vi må affinde os med, at
NVK fortsat har begge både stående i klubhuset
i vinterhalvåret, indtil en udbygning af klubhuset kan finde sted, når visionsplanen for havnen
skal realiseres.

Der vil efterfølgende blive udarbejdet en skriftlig brugsaftale, som skal underskrives af begge
klubber.
Vi gentager lige de nye adgangstider, som er
gældende fra 1.10.

Vi har i bestyrelsen længe arbejdet på at få opbygget et konstruktivt samarbejde med bestyrelsen for NVK. Dette indebærer også, at vi er
nødt til at respektere deres behov for at have
deres to både under tag, selvom det indebærer

Vinterhalvåret fra 1. oktober til 15. april:
Hverdage: Vi må benytte klubhuset fra kl 5 til kl
12 samt fra kl 16 til kl 18.
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nogle gener for os. Vi håber, at I vil bakke dette
op.
Tilbygning til Klubhuset:
Mange af jer har sikkert set i avisen, at Fritidsog Idrætsudvalget i Fredensborg kommune
havde et punkt på dagsordenen til deres seneste møde den 15.8. om udvidelse af klubhuset
med endnu et modul.
Hvis man læser Visionsplanen for Nivå Havn og
Strandpark, kan man se, at en udbygning af
klubhuset er en del af planen. Planen vil imidlertid først blive endelig godkendt i løbet af efteråret, så hvorfor udbygningen af vores klubhus har været taget ud som et særligt punkt til
forelæggelse, kan vi ikke umiddelbart forklare
jer.
Man kan nu læse i referatet fra mødet, at det
blev besluttet at indstille, at der skal arbejdes
videre med planerne om en tilbygning, og at
projektet skal indgå som en del af etape 1.
Vi har fået lovning på, at vi vil blive inddraget i
processen.
Møder det kommende halve år:
Der er aftalt følgende bestyrelsesmøder for
det næste halve ar:
3. oktober
5. december
31. januar
Der er Luciaarrangement for alle medlemmer
14. december.
Der er maneskinsbadning med suppe den 9.
februar.
Generalforsamling afholdes den 20. februar.
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Morgenstemning på Pingvinhøjen en sensommermorgen
i august

