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Kære Pingviner
Så nærmer vi os igen jul og årsskifte. Et meget
anderledes år er ved at være slut, hvor vi i
klubben kun har haft mulighed for at gennemføre få aktiviteter i forhold til tidligere år.

Solopgang i november (foto: Klavs)

Der er dog alligevel blevet arbejdet, og vi har i
bestyrelsen set frem til, sammen med denne
julehilsen, at kunne informere jer om de planer,
som nu er vedtaget for udbygning af klubhuset.

at have omklædningsvognen stående, udløber.
Amanda understregede dog, at der er flere ting,
som kan forsinke projektet, bl.a.:
 At der skal søges dispensation, da området ikke er udlagt som byggefelt
 At der skal foretages jordbundsprøver,
da havneområdet af Region Hovedstaden er blevet registreret som muligt forurenet
 At der skal søges byggetilladelse, hvilket
kan være en langvarig proces

Vi vil ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et
godt og spændende nytår, hvor vi håber på mere sikre tider, så vi igen kan samles.
Udbygningsplaner:
Repræsentanter fra bestyrelsen har haft et møde med Amanda Højerup, som er kommunens
nye projektleder for havneprojektet.

Vi har derfor aftalt, at vi under alle omstændigheder i foråret søger om forlængelse af tilladelse til omklædningsvognen, indtil den nye tilbygning er helt færdig.

Fritids-og Idrætsudvalget har den 9.11. besluttet, at der arbejdes videre med planerne om
opførelse af en tilbygning til klubhuset på 36
kvm. mod nord, dvs. op mod ”Pingvinhøjen”

På mødet understregede vi, at det er afgørende
vigtigt for os, at vi fortsat har adgang til hele
klubhuset, som minimum i samme tidsrum som
nu, idet tilbygningen ikke vil give os meget mere
plads til omklædning, når ”vinterpaladset” fjernes.

Der er afsat 1,4, mil. til projektet, og det er
kommunens mål, at tilbygningen skal stå færdig
inden 1. oktober 2021, hvor vores tilladelse, til
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Til gengæld får vi med tilbygningen et dejligt nyt
rum med en større sauna og nye toilet- og baderum.
Det er også meningen, at vi skal kunne bruge
den nye tilbygning hele døgnet og hele året
rundt.
Amanda bekræftede, at det er en del af planen,
at vi fortsat skal kunne anvende det nuværende
klubhus i samme omfang som nu.

På dette møde drøftede vi bl.a. behovet for en
mere hensigtsmæssig indretning af stuen, så
rummet er mere egnet til omklædning og aftalte
bl.a.:




Vi tilkendegav omvendt, at vi er indstillet på, at
tilbygningen også kan benyttes af NVK’s medlemmer.
Inden mødet med Amanda havde vi fået tilsendt
den grovskitse til indretning af det nye modul,
som Fritids-og Idrætsudvalget havde fået forelagt på mødet i november og drøftede forslag til
ændringer, bl.a. muligheden for at få en dør
direkte ud mod badebroen.
Vi drøftede også, hvilke muligheder, der kan
være for vinduer i saunaen, sådan at der indefra er udsyn over vandet, uden at der er fuldt
indblik udefra.
Vi oplevede på mødet med kommunens projektleder en meget stor lydhørhed ift. vores ønsker og behov, og vi har efterfølgende fået tilsendt en opdateret skitse, hvor bl.a. vores forslag om anderledes placering af dør er indarbejdet.
Der er stadigvæk flere ting, der skal arbejdes
videre med, herunder forskellige scenarier for
placering af vinduer i saunaen. Vi har derfor
taget kontakt til paraplyorganisationen for vinterbadere i Danmark og er nu i dialog med flere
foreninger om løsning af vinduesproblematikken.
Kommunens materiale kan ses på Fredensborg
kommunes hjemmeside under dagsordener og
referater, møde i Fritids-og Idrætsudvalget den
9. november.
Samarbejdsmøde med Nivå Vandski Klub:
Vores samarbejde med NVK udvikler sig stille
og roligt hele tiden, hvilket tydeligt afspejlede
sig på det positive møde vi havde med deres
formand og næstformand i begyndelsen af december.
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Der vil blive indkøbt nye bænke til omklædning, som er mere sikre og stabile
end de gamle. Vi er i gang med at undersøge markedet og vil cleare af med
NVK inden køb foretages
Der er behov for afskærmning mellem
stuen og køkkenområdet, hvor de fleste
klæder om i vinterhalvåret. Vi har derfor
aftalt, at vi undersøger muligheder for at
opsætte et forhæng, som kan trækkes til
side
Vi vil få adgang til kontoret for at kunne
skifte el sikringer ved behov. Vi vil også
få stillet hyldeplads til rådighed til vores
papirer

Ikke mindst forbindelse med den forestående
byggeproces er det vigtigt med ”fælles fodslag”
mellem de to foreninger, idet der vil være mange punkter af fælles interesse, som løbende
skal afklares. Bestyrelsen vil derfor fortsat arbejde på at udvikle det gode samarbejde med
bestyrelsen for NVK.
Tælledage ved broen:
Inden vores møde med kommunens projektleder havde vi arrangeret en hurtig optælling af
antal badende ved badebroen en tilfældig dag i
november. Vi registrerede, at der i tidsrummet
fra kl 6 til kl 10 var 132 badende. Dette på trods
af, at det drejede sig om en lidt trist gråvejrsdag.
Vi har i bestyrelsen aftalt, at vi vil udbygge optællingen for at synliggøre den store badeaktivitet ved broen. Vi vil derfor organisere en optælling, som kommer til at omfatte samtlige ugens
dage på tilfældige dage. Tallene kan også være
vigtige for os at have ifm de løbende drøftelser
med kommunen om behov for omklædningsplads. Vi ved selvfølgelig godt, at ikke alle badende er medlemmer af Nivå Pingvinerne, men
tallene vil alligevel give et fingerpeg om behovet, da vi også har mange på venteliste til medlemskab.

Alarmen til klubhuset:
Der har været problem med udløsning af alarmen ved indgangen til klubhuset og flere medlemmer har henvendt sig, fordi de ikke vidste,
hvem man skal kontakte, når alarmen går i
gang. Der er nu opsat revideret vejledning på
døren til klubhuset. Det er altid Fredensborg
kommune, som skal kontaktes, hvis der er problemer med alarmen. Indenfor normal arbejdstid ringer man til ”Team Nivå, ” tlf. 20286216.
Udenfor normal arbejdstid kontakter man ”Teknikervagten,” tlf. 22285263. Telefonnumrene er
også anført i opslaget på døren til klubhuset.

Stærk vind fra sydøst den 17.12. Kun få havde lyst til at gå i
vandet den dag (foto: Klavs)

Forestående aktiviteter:
Det er ikke realistisk at planlægge aktiviteter
den nærmeste tid på grund af det høje smittetryk.
Datoen for generalforsamling er foreløbig aftalt
til 11. februar kl 19.00. Vi afventer centrale
udmeldinger angående forsamlingsmuligheder
inden endelig udmelding.
Venteliste:
Vi har omkring 130 på venteliste på nuværende
tidspunkt. Det er ikke muligt at optage nye medlemmer lige nu, hvor klubhuset er lukket ned på
grund af det høje smittetryk. Når situationen
forhåbentlig normaliseres i løbet af 2021 vil bestyrelsen vurdere muligheden for at optage et
antal medlemmer, så der kan skabes lidt bevægelse på ventelisten.
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GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR!
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