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Referat af generalforsamling i Helårsbaderforeningen Nivå Pingvinerne 
den 24. februar 2022 kl. 19.30 – 21.45 på Nivå Skole Syd. 
 
Formanden (Else) indledte med at byde velkommen, bl.a. til vores gæst Mathias Bering, formand 
for Vandskiklubben. 
 
1. Valg af dirigent og referent 
Følgende blev valgt: 
Dirigent: Lisbeth Fabricius 
Referent: Jørgen Balling Rasmussen 
 
2. Formandens beretning  
Else henviste til den udsendte skriftlige beretning og fremhævede  

• håndteringen af coronarestriktionerne  

• væksten i medlemstal (aktuelt 320), de mange på venteliste (aktuelt 300) 

• tilbygningen, stor tilfredshed med resultatet, det gode samarbejde med kommunen, indvi-
else aftalt til 6. april kl. 16.30 med deltagelse af borgmester og udvalgsformænd 

• afhændelsen af omklædningsvognen 

• skaden på broen og problemerne med vandskade  

• udfordringerne med storm og risiko for oversvømmelse 

• brugen af sauna og tilbygning: vi samler erfaringer og overvejer bedste anvendelse 

• det gode samarbejde med Vandskiklubben. 
 

Blandt årets aktiviteter blev arrangementet om badesikkerhed og brug af spineboard fremhævet. 
Der savnes folk til aktivitetsudvalg. Aktiviteter kan både være de traditionelle, men også helt nye. 
Gusaktiviteter forberedes, forventes at starte til september/oktober med Claus som koordinator. 
Den store vækst i medlemstallet ændrer naturligt klubbens karakter fra ”alle kender alle” til større 
diversitet og flere mindre sociale grupperinger. Det er bestyrelsens opfattelse, at ventelisten fort-
sat skal være åben, men at vi skal vente med at tage nye ind, til vi har flere erfaringer med de nye 
faciliteter. Der skal være plads, og det skal være rart. 
 
3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2021  
Kassereren (David) henviste til det udsendte reviderede regnskab og resultatopgørelse for 2021 og 
oplyste, at posten på 2000 kr. er vedligeholdelse af trappen, og at “diverse” på ca. 16500 kr. pri-
mært er udgifter til reparation af trappen (ca. 14000) og indkøb af blåser. 
 
Regnskabet blev godkendt som forelagt.  
 
4. Budgetforslag for 2022 
David forelagde bestyrelsens forslag til budget for 2022. Efter følgende spørgsmål/svar blev bud-
gettet godkendt som forelagt: 

• Kræver en løsning af kapacitetsproblemet på broen ikke en post på budgettet? 
Bestyrelsens svar: Enig i kapacitetsproblemet, men kommunen må som ejer af broen af-
gøre. Sammen med vandskiklubben taler vi med kommunen om evt. løsning.  
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• Hvilken ændring planlægges af hjemmesiden? Man får ikke meget for 2.500 kr.  
Bestyrelsens svar: Hjemmesiden trænger til opgradering. Endnu intet konkret. 

• Foreningen skal ikke have penge stående som opsparing. Pengene bør bruges.  
Bestyrelsens svar: Tager gerne imod forslag. 

 
5. Drøftelse af brugen af den nye sauna  
Bestyrelsen (Else og Claus): Vi gør nu de første erfaringer med den nye sauna. Der høres mange 
rosende bemærkninger, og også enkelte forslag til forbedringer. Der er behov for en drøftelse af 
god adfærd og god anvendelse, og bestyrelsen tager gerne imod forslag. 
 
Ud over ros og stor tilfredshed var der følgende forslag/synspunkter – samt svar/kommentarer fra 
bestyrelsen: 

• Bænkene sidder for højt. Eksempler på farlige situationer i forhold til den varme ovn. 
Svar: Varmen stiger op, derfor behov for god højde. Løsningen kan være håndtag. 

• Behov for mere rengøring, især pga. af meget grus udefra.  
Svar: Kommunens rengøringskontrakt sikrer rengøring en gang ugentlig. Skal der mere til, 
kræver det en anden løsning. 

• Mere flisebelægning langs huset mod øst vil begrænse problemet med grus indenfor. 
Svar: Enig. Er nævnt for kommunen, hidtil afvist (grussti er en naturlig del af promenaden 
langs vandet), men bringes op igen. 

• Lamellerne fra de overskydende skodder kan måske anvendes til beklædning af ovnen 
og/eller til ekstra gulvmåtter. 
Svar: Målene passer næppe. Der kommer nye ekstra gulvmåtter. 

• Behov for bedre instruks til betjening af saunaen. 
Svar: Kommunen har lovet en uddybende instruks. 

• Hvor meget skal saunaen være tændt? 
Svar: Tændes om morgenen og den sidste slukker af hensyn til elregning.  

• To gange oplevet familier med børn i saunaen, børnenes adfærd forekom farligt pga. den 
varme ovn. Er der adgang for børn? 
Svar: Der er ikke adgang for børn i hverken sauna eller omklædning. Brugen af klubhus inkl. 
sauna er forbeholdt medlemmerne. Ingen under 18 år kan iflg. vedtægterne optages som 
medlem. 

• Varmepumpens eksterne modul pynter ikke og bør indkapsles. 
Svar: Enig, beklædning anskaffes.  

• Brug af saunaen i sommerhalvåret? Kunne det evt. være muligt om aftenen? 
Svar: Lukning i perioden juni, juli og august overvejes. Interessen for sauna om sommeren 
er typisk lille, og vi skal tage hensyn til de mange aktiviteter på havnen om sommeren.  

 
6. Fastsættelse af kontingent for 2023 
Bestyrelsens forslag om 250 kr. årligt blev vedtaget. 
 
7. Behandling af evt. indkomne forslag 
Medlemsforslag 1: 
”Bestyrelsen opfordres til at undersøge omkostningen ved og muligheden for at få monteret lys i 
vandet, fastgjort til bropælene. Vintermånederne er jo mørke og det kan være noget skræmmende 
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at dumpe ned i det iskolde og kulsorte vand. Hvis vi får lys under vandet, vil dette hjælpe og ikke 
blænde skibe eller andet foretagende omkring havnen.”  
 
Under debatten med argumenter for og imod indgik bl.a. hensynet til sejlerne, at det er kommu-
nens bro, erfaringer fra Svanemøllen (lys under vandet som slukker efter 5 minutter), andre højere 
prioriterede opgaver lige nu og muligheden for at nedsætte et udvalg til at undersøge sagen.   
 
Forslaget blev vedtaget med 27 stemmer for og 12 imod. 8 undlod at stemme.  
 
Medlemsforslag 2: 
”Det foreslås, at der indføres et tidsrum fx hver anden weekend, hvor det er tilladt at benytte sau-
naen med familie og tage sine børn med. Fx søndage lige uger 10-12. Så kan de personer, der ikke 
ønsker at risikere at møde en elev eller lign. i vandet eller saunaen bade på alle de andre tidspunk-
ter. Det foreslås at køre 3 måneder i en testperiode. I denne periode kan medlemmer frit skrive til 
bestyrelsen, hvis det giver nogen gener eller hvis det er et tilbud man benytter og er glad for. Heref-
ter er det op til bestyrelsen, om muligheden skal fortsætte eller evt. tidspunkt ændres. Det er frit 
for alle medlemmer at komme i familietiden, også dem uden børn”. 
 
Forslagsstilleren (Cecilie) motiverede forslaget: Vil gerne give de positive oplevelser med vinter-
badning videre til sine børn. Børnene kan ikke opholde sig i hverken koldt vand eller sauna særligt 
længe, og med den nye sauna kunne det måske være muligt. Ser det gerne prøvet af. Angående 
vedtægternes aldersgrænse på 18 år: Hvis det er tilladt at tage en ven med, så kunne denne ven 
måske også være sit barn? Man kunne sætte en grænse på fx 10 år.  
 
Bestyrelsen (Else): Forslaget er ikke i overensstemmelse med vedtægternes krav om 18 år, og det 
er ikke i overensstemmelse med reglerne at medbringe en ven eller andre, som ikke er medlem. 
Bestyrelsen ønsker ikke vedtægtsændringer, som åbner for børn. Hvis der er plads til flere, så må 
vi optage fra ventelisten. 
 
Efter debat blev forslaget forkastet med 31 stemmer imod og 8 for. 8 undlod at stemme.  
 
7. Valg til bestyrelsen 
Følgende blev valgt til bestyrelsen: 
Genvalg til Else Frydensberg og Lisbet Elkjær Vinther.  
Nyvalg til Jørgen Balling Rasmussen. 
 
Bestyrelsen består desuden af følgende, som ikke var på valg: 
David Trier Frederiksen og Claus Corneliussen samt som suppleant Susanne Lindholt. 
 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Genvalg af Jens Barder som revisor og Bjørn Helstrup som revisorsuppleant.  
 
9. Eventuelt  
Følgende emner blev drøftet: 
A: Vedtægterne bør ændres, så det er muligt at tage en ven med 
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Svar: Forslaget er hørt. 
B: Behov for en ekstra trappe på broen som følge af trængsel. 
Svar: Forslaget er noteret. 
C: Tak til den morgenfriske vinterbader (Birte Rune), som hvor morgen lægger aviser i klubhuset.  
D: Vinterbadernes trappe i Vedbæk er god – går begge veje. Foreslår studietur til Vedbæk. 
Svar: Noteret 
E: Bænken på broen: 
1) Kan vi fjerne bænken? Mange lægger tøj derude og spærrer dermed for andre. 
2) Vil meget nødig af med broen; nogle af os er lidt vakkelvorne. 
Svar: Synspunkterne er noteret 
D: Kommer der ny belægning på broen? 
Svar: Kommer 
E: Tak til Helle 
Else overrakte vin- og chokoladegave som tak til Helle for indsatsen gennem de mange år i besty-
relse og husgruppe mv., for den store indflydelse på de nye ændringer, de mange referater, ny-
hedsbreve og bidrag til den gode tone. 
 
 
Referent: 
Jørgen Balling Rasmussen 
Nivå den 4.3.2022 
 
 


