Referat af bestyrelsesmøde, Nivå Pingvinerne, den 9. juni 2020:

Tilstede:
Else Frydensberg, David Trier Frederiksen, Helle Andersson, Susanne Lindholt og
Helle Brøgger.
Afbud:
Claus Corneliussen
DAGSORDEN:
1. Opfølgning på sidste møde:
2. Status på corona situationen efter 3.
åbning:

REFERAT:
Der er ingen hængepartier.
Med de seneste udmeldinger fra regeringen, åbnes der
nu op for, at klublokaler ifm sportsaktiviteter igen må
anvendes, hvis de udsendte retningslinjer vedr. opretholdelse af afstand og hygiejne overholdes.
Man må nu forsamles op til 50 mennesker.
Der er krav om minimum 2 kvm/person i lokaler, hvor
der ikke foregår sportslige aktiviteter. Det anbefales
stadig, at man holder mindst 1 meters afstand mellem
personer i offentligt rum.
Der er i bestyrelsen enighed om at udsende Nyhedsbrev
snarest med de nye retningslinjer. David vil forinden
foretage opmåling af Klubhuset med henblik på udstikning af retningslinjer for, hvor mange der max må være
i huset ad gangen.
Vi vil ikke kunne overholde krav om rengøring af baderum, som indtil videre holdes lukkede. Det samme gælder saunaen.
Else snakker med Tine Vind i kommunen om indkøb af
papirhåndklæder/ servietter til toilet.
Håndklæder og viskestykker af stof fjernes fra huset.
Der indkøbes sprit både til hånddesinfektion og til rengøring/afspritning af kontaktflader m.v. Der indkøbes desuden engangshandsker og køkkenruller til afspritning.
De enkelte medlemmer, som benytter klubhuset må i
størst mulig udstrækning selv have ansvar for at spritte
af efter sig, da kommunen ikke øger rengøringsniveauet.
Det skal i Nyhedsbrevet pointeres, at klubhuset ikke er
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til ophold, men kun til omklædning.
Der afholdes snarest et møde med Vandskiklubben om
retningslinjer for de to klubbers brug af klubhuset. Else
kontakter Claus vedr. dette.
Nu hvor vandet er varmere, er der behov for, at flere
kan gå i vandet ad gangen og dermed også, at flere benytter broen på samme tid. Dog må vi opfordre til, at
man stadig opretholder behørig afstand (min1 meter).
Desuden må vi fortsat bede folk undlade at klæde om på
broen og dermed optage plads.
3. Anvendelse af mobilepay

4. Arbejdsgrupper og
arbejdsopgaver:

5. Kommende aktiviteter:

David har undersøgt muligheden for at få tilknyttet mobilepay til vores konto. Det er imidlertid meget bekosteligt i forhold til vores behov. Det aftales, at Davids mobilepay kan anvendes i de få situationer, hvor der er brug
for det. Det gælder fx ifm den årlige havnefest.
Vi skal have ajourført listerne over de forskellige arbejdsgrupper. I første omgang vil vi forsøge at få beskrevet, hvad arbejdsgruppernes opgaver konkret er.
Else kontakter gruppeformændene.
Efterfølgende opsættes listerne over arbejdsgrupperne i
klubhuset med mulighed for at nye medlemmer kan
skrive sig på listerne.
Standerhejsning kan først realiseres, når flagstangen
kan lægges ned, hvilket pt ikke er muligt på grund af de
master, som ligger på området.
Vi aftaler at afholde et medlemsarrangement tirsdag den
25. august kl 17. Helle A arbejder videre med det.

6. Venteliste og optagelse af nye medlemmer:
7. Evt.

8. Næste møde:

Der er 87 på venteliste nu. Der er i bestyrelsen enighed
om, at vi ikke kan øge trykket på klubhuset lige nu. Derfor udskydes punktet om optagelse af nye medlemmerNivåpingvinerne havde ikke fået tilsendt kommunens
oplysninger om genåbning af klubhuse på havnen, idet
vores oplysninger i CVR registret tilsyneladende ikke er
ajourført. Adgang til CVR registret undersøges nærmere.
Else har ikke adgang til foreningens E-boks, hvilket er en
fejl. Hun kontakter Jens for at blive oprettet.
Der afholdes et kort opfølgningsmøde den 9. juli kl 16
hos Helle B
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