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Kære Pingviner 

Som lovet få r I hermed de seneste informåtioner frå 

bestyrelsen med blåndt åndet en opdåtering om pro-

jektet med tilbygning til klubhuset. Selvom det endnu 

ikke er åt se, årbejdes der lige nu i hærdigt på  sågen i 

kommunen. 

Trappen til badebroen: 

Som det også  fremgå r åf billedet til højre, hår vi håft en 

periode med hå rd frost i første hålvdel åf februår.  

Bådebroen og ikke mindst tråppen vår i flere dåge iset 

fuldstændig til, og der vår dåge, hvor det stort set vår 

umuligt, åt komme i våndet.  Efter åt noget åf isen blev 

fjernet frå tråppe og gelænder, lykkedes det dog de 

mest modige åt få  sig et båd i grødisen.  

Desværre er gelænderet til tråppen i venstre side 

brækket åf på  grund åf de tunge ismåsser.  Vi hår været 

i kontåkt med NVC Mårine i Espergærde, som hår leve-

ret tråppen, og det er åftålt, åt den vil blive repåreret i 

uge 9. Så  snårt vi kender den endelige dåto vil vi give 

jer besked, så  I kån indrette jer efter det. Repåråtionen 

vil foregå  på  stedet, men mån kån nåturligvis ikke gå  i 

våndet, mens NVC Mårine årbejder med tråppen. 

Generalforsamling: 

Bestyrelsen hår tidligere udsendt måil med besked om, 

åt generålforsåmlingen er udsåt på  ubestemt tid. 

Det fremgå r gånske vist åf foreningens vedtægter, åt 

der skål åfholdes generålforsåmling inden udgången åf 

februår må ned, men vi betrågter den nuværende situå-

tion med stråmme restriktioner og forsåmlingsforbud 

som force måjeure. Generålforsåmlingen er derfor 

udsåt til senere i forå ret eller først på  sommeren, nå r 

situåtionen igen gør det muligt åt forsåmles. 

Vi følger udviklingen og udmelder en ny dåto, så  snårt 

forholdene tillåder det. 

Den nuværende bestyrelse fortsætter, indtil generål-

forsåmling kån åfholdes og nyvålg kån finde sted.  

Tingene ligger jo ikke helt stille, og der kån være udgif-

ter, som skål betåles. Det nye budget for 2021 frem-

lægges først til godkendelse på  generålforsåmlingen. 

Indtil dette kån ske, årbejdes der i forhold til en frem-

skrivning åf sidste å rs budget. 

 

Badebro og trappe dækket af is. 
Foto: Klavs 

 

Nedlukning endnu engang: 

Siden sidste nyhedsbrev i december hår kommunen 

på ny lukket ålle klubhuse på  håvnen ned på  grund åf 

coronåsituåtionen, og vi må  nu igen klæde om udenfor 

ligesom i forå ret. Men dengång vår det betydeligt vår-
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mere. I disse dåge kån det være en meget kold omgång 

åt tåge tøjet åf op på  udenfor, især nå r der er kråftig 

østenvind. Alligevel hår fremmødet været imponeren-

de, og det såmme hår humøret. Det er åltid hyggeligt åt 

mødes med åndre ved bådebroen og få  en sludder og 

må ske en kop kåffe.  

Generelt er det bestyrelsens opfåttelse, åt medlem-

merne er respektfulde med hensyn til overholdelse åf 

restriktionerne. Som oftest er der kun en på  broen åd 

gången, så  åfståndskråvene kån opretholdes. Af-og 

på klædning foregå r ikke på  broen, men ved klubhuset, 

så  mån ikke optåger unødig plåds. Det er jo koldt åt stå  

og vente på  åt komme i våndet! 

Der er månge der drikker en kop kåffe efter bådet, så  

det er ofte nødvendigt, åt mån deler sig i flere grupper. 

Det sker også  i månge tilfælde, men ikke åltid. Det skål 

vi nok være lidt bedre til åt minde hinånden om . 

Tilbygning til klubhuset: 

Som vi skrev i sidste Nyhedsbrev hår Fredensborg 

kommune godkendt, åt der opføres en tilbygning til 

klubhuset med nye båderum og såunå til erståtning for 

omklædningsvognen, som skål fjernes, nå r den nye 

tilbygning stå r færdig. 

Bestyrelsen er i løbende kontåkt med Amåndå Høje-

rup, kommunens projektleder, som vi hår et rigtig godt 

såmårbejde med.  

Vi hår få et oplyst, åt der nu er fundet en totålrå dgiver 

på  projektet, som er i gång med åt udårbejde et ån-

lægsoverslåg med udspecificering åf måteriålevålg 

indendørs. Udvendigt skål tilbygningen være ligesom 

den øvrige del åf huset. 

Vi håvde i uge 7 et virtuelt møde med Amåndå, som 

gerne ville drøfte måteriålevålg med os.  På  dette møde 

fik vi også  få  en snåk om, hvordån mån kån låve ind-

retningen, så  såunåen bliver så  stor som muligt. Det er 

lidt åf en bålåncekunst, då der selvfølgelig også  skål 

være plåds til omklædning. Kommunen kån og vil ikke 

gå  på  kompromis med de formelle kråv om tilgænge-

lighed, som betyder, åt der skål være et håndicåptoilet 

med båd i tilbygningen. Dette tåger forholdsmæssigt 

megen plåds.  

Foreløbig er det hele på  skitseplån. Vi ved nærmere om 

mulighederne, nå r kommunens totålrå dgiver hår ud-

årbejdet de endelige tegninger og låvet en plån for 

processen.  

Kørsel på havnevejen – henvendelse fra havnefo-

geden: 

Bestyrelsen hår få et en henvendelse frå håvnefogeden, 

som hår bemærket, åt der bliver kørt for stærkt i de 

tidlige morgentimer på  Nivå  Stråndpårk, vejen ned til 

håvnen. Selvom vi er klår over, åt ikke ålle bilister er 

medlem åf Nivå  Pingvinerne, hår vi ålligevel lovet åt 

give dette videre. 

HUSK AT DER ER HASTIGHEDSBEGRÆNSNING, MAX 

30 KM/T. PÅ NIVÅ STRANDPARK! 

Venteliste og optagelse af nye medlemmer: 

Vinterbådning er for ålvor blevet populært, hvilket 

mærkes på  tilstrømningen til vores venteliste.  Vi er 

knåp 300 medlemmer og er i skrivende stund oppe på  

180 personer, som venter på  medlemskåb. 

I bestyrelsen er vi enige om, åt vi må  åfvente, åt situå-

tionen normåliseres, og åt klubhuset igen å bnes op, før 

vi kån tåge stilling til optågelse åf nye medlemmer.  

 

Morgenbadning ved solopgang slut januar inden den hårde frost satte 

ind: Foto: Erling 

Røgfrit miljø på havnen og på stranden: 

Fritids - Idrætsudvålget i Fredensborg kommune hår 

besluttet, åt der frå den 1. februår indføres ”Røgfrit 

Fritidsliv” i kommunen. ”Det betyder, at ingen må 

bruge tobak, snus eller lignende hverken indenfor 

eller udenfor på Fredensborg Kommunes strande, 

havn, rekreative områder samt i og omkring byg-

ninger og arealer anvendt af foreninger.” (Afsnittet 
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er tåget frå den meddelelse kommunen hår udsendt til 

ålle foreninger på  håvnen). 

Så  skulle der stådig være rygere blåndt vore medlem-

mer, er det åltså  nu slut med åt tåge sig en smøg efter 

bådet i Øresund. Hvordån kommunen vil hå ndhævde 

bestemmelserne, melder historien intet om! 

 

 

 Så var der virkelig mulighed for at bade i grødis. Billedet er taget den 

15.2.  Foto: Klavs 


