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Tilstede: Marianne Weck, Helle Andersson, David Trier Frederiksen, Claus Corneliussen,
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1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
fra mødet den 20.8.
2019
3. Referat fra Nivå Havns
driftsbestyrelsesmøde
den 25.9.
4. Orientering fra kasserer

5. Humlebæk roernes sejlads tæt på svømmerne.
6. Indkøb af skab mv.

7. Fejring af ny brugsaftale.

8. Henvendelse fra medlem ang. børn i klubhuset

Dagsordenen godkendt
Referatet godkendt

Marianne orienterer fra seneste møde i driftsbestyrelsen,
hvor det vigtigste punkt var udskiftning af to broer – et
arbejde som forventes udført i begyndelsen af 2020.
David oplyser, at foreningens økonomi stadig er god. Vi
har fået godt 30 nye medlemmer efter at vi på mødet i
august besluttede at rydde ventelisten. Der er allerede 20
på den nye venteliste, som blev oprettet. Foreningen har
nu godt 300 medlemmer.
Der har været flere kontakter til Humlebæk Roklub med
anmodning om ikke at ro så langt ind, når de skal skifte
styrmand, idet de kommer ind i det område, som vores
”langdistancesvømmere” benytter i sommerhalvåret.
Marianne oplyser, at der er behov for et skab til opmagasinering af alle foreningens gamle dokumenter. Spørgsmålet er, hvor meget af det gamle materiale, som skal
gemmes. Det besluttes at afvente en gennemgang og
oprydning i papirerne.
Bestyrelsen har besluttet at fejre den nye brugsaftale
med suppe og en øl samme aften i Tursejlernes hus. Der
er tilmeldt 50 deltagere til arrangementet, hvilket er max
deltagerantal.
Bestyrelsen har fået en henvendelse fra et medlem, som
har problematiseret spørgsmålet om børns tilstedeværelse i klubhuset, hvor folk færdes uden tøj i omklædningsrum og sauna. Vores medlem har oplevet en situation,
hvor der i et større selskab var en gruppe børn i alderen
5 til 11 år. Et af børnene var med sin far i sauna, hvilket
var ubehageligt for alle incl. barnet. Vores medlem er af
den opfattelse, at der kan kræves børneattest af de tilstedeværende voksne og har spurgt til foreningens politik

angående børn i ”nøgenområderne.”
Foreningen har ingen politik vedr. ovenstående, men der
er i bestyrelsen enighed om, at det i vedtægterne bør
præciseres, at medlemskab er forbeholdt over 18-årige.
På førstkommende generalforsamling, vil der derfor blive
forelagt et forslag til vedtægtsændring med opstramning
på dette punkt.
Ved gennemlæsning af reglerne vedr. børneattest mener
vi i bestyrelsen, at ansvaret i den beskrevne situation må
være den tilstedeværende forælders. Barnet/børnene er
ikke overladt i foreningens varetægt til fx en træner, instruktør eller holdleder og der er ikke tale om ”en fast tilknytning,” som bekendtgørelsen om børneattester foreskriver.
Dermed være ikke sagt, at det er ok, at børn opholder sig
i klubhuset, mens voksne færdes nøgne der. Vi er enige
om at tage problemstillingen op i det førstkommende nyhedsbrev, idet man som voksen nøje bør overveje, om
det kan være ubehageligt både for børnene og for de tilstedeværende voksne, at mindreårige børn færdes i ”nøgenområderne.”
Hvad saunaen angår, er det bestyrelsens opfattelse, at
den er forbeholdt voksne medlemmer af klubben. Der er
så lidt plads i saunaen, at man slet ikke bør tage gæster
med derind, hverken børn eller andre voksne.

9. Hvem kan benytte
klubhuset?

I forbindelse med ovenstående henvendelse vedr. børn
blev der også rejst et spørgsmål om retten til at benytte
klubhuset. Kan blot en i familien være medlem og resten
benytte klubhuset:?
Svaret er et klart nej! Medlemskab af klubben er personligt og giver ikke ægtefæller, samlevere eller andre ret til
at benytte klubhuset.

10. Evt.

Helle A deltager i arbejdsgruppe vedr. planlægning af
Havnedag den 13.6. 2020. David repræsenterer klubben
ved Rungsted vinterbadeklubs vikingedåb den 5.10.

