Referat af møde i bestyrelsen for Nivå Pingvinerne den 1. december 2020:

Til stede:
Else Frydensberg, David Trier Frederiksen, Claus Corneliussen, Helle Andersson, Susanne Lindholt og Helle Brøgger.

1.

Dagsorden:
Status og opfølgning
vedr. covid19:

2.

Driftsbestyrelsesmøde for havnen:

3.

Tælledage:

4.

Venteliste:

Referat:
Der er lavet opslag til klubhus og omklædningsvogn med angivelse af max antal personer – 10 i stuen i huset og 5 i vognen. Der
er ikke grund til at foretage sig yderligere på
nuværende tidspunkt.
Der afholdes møde igen i driftsbestyrelsen
den 4.12. Marianne Weck deltager, som hun
plejer. Else har haft en snak med Marianne
og orienteret om vores møde med kommunen og de tilbygningsplaner, som Fritids-og
Idrætsudvalget har godkendt på møde i november, Jf. punkt 7. Der er ingen grund til at
tage noget op i driftsbestyrelsen på nuværende tidspunkt, idet vi er inde i en god proces med kommunen.
Inden vores samarbejdsmøde med kommunen omkring tilbygning, arrangerede vi en
hurtig optælling af antal badende gæster ved
badebroen en enkelt dag i slutningen af oktober. Optællingen viste, at der fra kl 6 til kl
10 var 132 badende, selvom det var gråvejr.
Else foreslår nu, at vi laver en lidt grundigere
optælling, således at en optælling kommer til
at omfatte samtlige ugens dage. Helle A. organiserer.
Vi har næsten 130 på venteliste på nuværende tidspunkt. Der er enighed om at optage et
mindre antal fra ventelisten ved årsskiftet for
at skabe en smule bevægelse. På grund af
corona situationen aftales max 25 nye med1

5.

Alarmen ved døren i
klubhuset:

6.

Budget 2021:

7.

Planer for tilbygning:

lemmer pr 1. januar. Vi må revurdere situationen senere på året.
Else kontakter Jens, som har styr på venteliste.
På grund af det store smittetryk og de seneste centrale udmeldinger har bestyrelsen efterfølgende besluttet at udskyde beslutningen
om optagelse af nye medlemmer.
Det sker med mellemrum, at alarmen til
klubhuset sætter i gang, selvom døren er
åben. Det sker også, at der er problemer
med at låse huset efter brug. I disse tilfælde
skal man kontakte Fredensborg Kommune – i
dagtimerne ”Team Nivå” og efter arbejdstids
ophør ”Teknikervagten.” På den ophængte
instruktion på døren henvises til Kontrolcentralen, men kontakter man denne, bliver man
bedt om en kode, hvilket ingen af os har fået.
Susanne vil rette opslaget midlertidigt, så der
alene henvises til kommunen. Else vil tage
kontakt til Center for Kultur, Fritid og Sundhed for at få klarhed over den præcise procedure.
David forelægger udkast til budget for 2021,
som drøftes og tilrettes. Der budgetteres
med øgede medlemsindtægter og dermed et
overskud i lighed med tidligere år. Der er
enighed om, at vi ikke fortsat skal generere
overskud. Bestyrelsen vil i stedet foreslå kontingentnedsættelse til 200 kr. årligt på den
kommende generalforsamling.
Else og Helle B. har haft et møde med Amanda Højerup som er kommunens nye projektleder for havneprojektet.
Fritids-og Idrætsudvalget har den 9.11. besluttet, at der arbejdes videre med planerne
om opførelse af en tilbygning (1 modul) på
36 kvm. til klubhuset mod nord op mod Pingvinhøjen. Der er afsat 1,4, mill. til projektet.
Målet er, at tilbygningen skal være færdig
inden 1. oktober 2021, hvor NP’s tilladelse til
at have omklædningsvognen udløber. Der er
dog flere ting, som kan udsætte projektet,
bl.a.:
 Der skal søges dispensation, da områ2

det ikke er udlagt som byggefelt
Der skal foretages jordbundsprøver, da
havneområdet kan være forurenet
 Der skal søges byggetilladelse
Vi fik på mødet lejlighed til at fremføre vores
behov:
Tilbygningen giver os bedre bade og saunamuligheder, men ikke meget mere plads til
omklædning. Derfor er det vigtigt for os, at vi
fortsat har adgang til hele klubhuset, som
minimum i samme tidsrum som nu.


Vi er indstillet på at tilbygningen også kan
benyttes af NVK’s medlemmer.
Der er behov for mere hensigtsmæssig indretning af fællesrummene med bl.a. bedre
bænke. Amanda foreslog foldevæg ud mod
køkkenet for at skabe bedre omklædningsmuligheder. Hun opfordrede os dog til at
drøfte indretning af fællesrum med NVK.
Vi foreslog på mødet at lave en dør direkte
ud til badebroen i stedet for en dør ind til garagen, som det fremgik af kommunens skitse.
Vi drøftede også mulighed for vinduer fra
saunaen ud mod vandet med mulighed for
udkig, men ikke indkig.
Amanda har efterfølgende sendt en opdateret
status vedr. byggeprojektet med ny skitse for
indretning af tilbygningen. Her er der forslag
om to baderum med toilet, det ene et handicaptoilet, idet kommunen ønsker at overholde lovgivningen om tilgængelighed.
I den nye skitse er der optegnet dør ud mod
badebroen, som vi har ønsket, men man har
fastholdt en dør ind til NVK’s garage, da der
menes at være behov for branddør.
Man er fra kommunen i tvivl om, hvorvidt det
kan lade sig gøre at isætte vinduer i saunaen,
hvor indkig ikke er mulig.
Vi opfordres til at drøfte spørgsmålet om vin3

duer og evt. se på løsninger hos andre badeforeninger.
På bestyrelsesmødet drøfter vi det tilsendte
forslag fra Amanda. Der er enighed om, at de
skitserede baderum med toiletter optager rigtig meget plads. Vi vil derfor bede kommunen
og deres rådgivere overveje, om der kan frigives plads til omklædning, såfremt man i
stedet laver et handicaptoilet uden bad og
ved siden af 2-3 brusere med skillerum og
med forhæng i stedet for døre.
Hvad angår vinduer er der i bestyrelsen enighed om, at bedste løsning er vinduer uden
mulighed for indkig.
Bestyrelsen har behov for mere tid til research for at kunne give kommunen en tilbagemelding med alternative muligheder for
vinduer.
Hvad angår ekstra dør ind mod NVK’s garage
vil vi bede kommunen genoverveje, da det vil
mindske mulighederne for opmagasinering i
dette rum.
8.

Møde med bestyrelsen for NVK:

Else og Claus har afholdt møde med formand
og næstformand for Vandskilubben, Frederik
og Mathias.
På mødet drøftedes det forslag som kommunen har vedtaget om tilbygning og de forslag
som NP har.
NVK er enige i vores forslag om udgang fra
den nye tilbygning mod vandsiden.
Man drøftede også forslag om foldevæg i stuen. NVK foreslog i stedet et forhæng.
Der er også enighed mellem de to klubber
om behovet for fælles indretning af stuen. De
har dog et stort ønske om at kunne beholde
hjørnesofaen.
Flere af vores medlemmer har udtrykt ønske
om udskiftning af bænkene, som er meget
4

ustabile. Det blev aftalt med NVK, at vi vil
komme med et konkret forslag til bænke.
På bestyrelsesmødet aftalte vi, at Helle A vil
undersøge hvilke stoftyper, der kan egne sig
til forhæng. Hun vil desuden komme med et
forslag til nye bænke, som kan forelægges
for NVK.
Det er faldet nogle af vores medlemmer for
brystet, at NVK har et kamera i vinduet, som
laver optagelser ud over vandet.
Det blev på mødet forklaret, at formålet er,
at de medlemmer som bor langt fra vandet
har mulighed for at orientere sig om vejr –
og vandforhold, inden de tager afsted for at
stå på vandski. Kameraet er nu slukket, men
det er aftalt, at det skal være tændt i sommerhalvåret. Kameraet peger ikke ud mod
vores bro, men mod NVK’s egen bro. Optagelserne gemmes ikke.
Et sidste punkt på mødet mellem de to klubber var mønttelefonen på væggen. Den optager plads, men ønskes bibeholdt, fordi man
uden møntindkast kan ringe 112 i tilfælde af
en ulykke på vandet.
9.

Nyhedsbrev:

10.

Aktiviteter i løbet af
vinteren:
Registrering af medlemmer:

Evt

Der udsendes nyt Nyhedsbrev snarest. Helle
B laver udkast.

David vil tale med Jens Barder om den årlige
registrering af aldersfordeling af medlemmer,
som indsendes til ?
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