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Virtuelt bestyrelsesmøde Nivå Pingvinerne den 11.februar 2021: 

 

Detagere: Else Frydensberg, David Trier Frederiksen, Helle Andersson, Claus Cornelius-

sen og Helle Brøgger. 

Afbud: Susanne Lindholt. 

 

 Dagsorden Referat 

1. Forberedelse af møde med 

Amanda, Kommunens pro-

jektleder 

Vi har forinden mødet fået tilsendt skitseforslag til 

tilbygningen far Amanda sammen med forslag til 

materialevalg. Vi er blevet bedt om at drøfte det 

tilsendte materiale, hvorefter det skal drøftes med 
Amanda på et virtuelt møde. 

På mødet drøfter vi primært flg.: 

1. Saunaens størrelse 

2. Handicaptoilettet 
3. Placering af dør ud mod badebroen 

4. Branddør 

 

Ad.1. Flere i bestyrelsen er bange for, at saunaen på 
den tilsendte skitse er for lille, idet man fornemmer 

et stort pres blandt medlemmerne for at få en noget 

større sauna end den eksisterende. Samtidig skal 

der være fornøden plads til omklædning. Imidlertid 
vil vi på de tidspunkter af dagen, hvor der er flest 

badende, under alle omstændigheder skulle fordele 

os i hele huset, hvortil vi også fremover vil have 

samme adgang som hidtil. 

 
Ad 2. Handicaptoilet og bad tager rigtig meget plads 

i tilbygningen, og vi drøfter om dette skal problema-

tiseres ift kommunen. Vi er også i tvivl om, hvorvidt 

handicappede i kørestol vil kunne benytte badebro-
en, og der forefindes allerede et handicaptoilet på 

havnen. 

Det er dog vores indtryk, at kommunen holder me-

get fast på principperne om tilgængelighed i nye 
bygninger, og der er derfor overvejende stemning 

for, at det vil stille foreningen i et dårligt lys, hvis vi 

tager dette spørgsmål op. 

 
Ad.3. Hvis saunaen skal udvides vil det kun kunne 

ske på bekostning af døren ud mod badebroen. Det 

bør undersøges, om døren kan placeres mod nord i 

stedet. 

 
Ad.4. På den tilsendte skitse, er det ikke tydeligt, 
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om der skal være en branddør ud mod garagen i 

den eksisterende bygning. Dette skal undersøges. Vi 

fik på første møde med Amanda møde indtryk af, at 
en branddør var et must. 

 

Hvad materialevalg angår, virker kommunens for-

slag umiddelbart fornuftige. Man har lagt vægt på, 
at materialerne er slidstærke og rengøringsvenlige.  

David har som arkitekt erfaring for, at valg af mate-

rialer har så tæt sammenhæng med økonomi, at 

meget kan nå at ændre sig. Vi aftaler derfor, at vi 
vil afvente totalrådgivers projektforslag. 

 

Det er aftalt, at Claus og Else sammen tager mødet 

med Amanda. 
 

 

 

 

2. Trappe og gelænder Gelænderet på trappen er knækket af i den ene side 

og skal repareres. Helle har talt med NBC Marine, 

som har leveret trappen. Den vil blive repareret hur-
tigst muligt. Betalingsspørgsmålet skal afklares ift 

kommunen. 

Evt.   

    

 

 

 

 


