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Referat af bestyrelsesmøde den 27.09.2022 kl. 20-22 afholdt hos Else 

Deltagere: Else Frydensberg, Claus Corneliussen, David Trier Frederiksen, Susanne Lindholt og 

Jørgen Balling Rasmussen. Afbud fra Lisbet Elkjær. Referent: JBR.  

Dagsordenspunkt Referat 

1. Drøftelse af og opfølgning 

på brug af sauna, saunagus 

på baggrund af vores hen-

vendelse til og svar fra kom-

munen.  
 

Baggrund:  
Den 13. september 2022 spurgte vi kommunen/borgmeste-
ren, om vi indtil videre skulle lukke ned for saunaen som 
følge af energikrisen og bad om snarest muligt at få en tilken-
degivelse for, hvordan vi bedst handler i overensstemmelse 
med kommunens strategi på energi-området. Borgmesteren 
har den 22. september svaret, at ”… Byrådet vil i forhold til 
den aktuelle situation med stigende energiudgifter, politisk 
behandle en samlet sag vedrørende mulige energibesparelser 
i kommunen i oktober måned.” Frederiksborg Amtsavis har 
desuden den 23. september bragt et interview med borgme-
steren, hvor han om kommunens overvejelser om energibe-
sparelser bl.a. peger på at lukke kommunens saunaer, herun-
der hos Nivå Pingvinerne, og endvidere er citeret for udtalel-
sen, ”… at en sauna er nice to have men ikke need to have”.  

Ud fra en samlet vurdering er det bestyrelsens vurdering, at 
vi i den givne situation skal lukke midlertidigt for brug af sau-
naen, og vi finder det rigtigst at lukke nu pr. 1. oktober, sam-
tidig med iværksættelse af energibesparelser i en række of-
fentlige bygninger, bl.a. skoler, i overensstemmelse med hen-
stilling herom fra Regeringen, Danske Regioner og KL. 
 
Beslutning:  Vi lukker pr. 1. oktober midlertidigt for brug af 
sauna og melder denne beslutning ud pr. mail til samtlige 
medlemmer og ved opslag i klubhuset. Lukningen indebærer 
også, at det planlagte udbud af saunagus udsættes til sau-
naen kan tages i brug igen.  

2. Status på opgaver ifm. med-
lemsadministration  

Opgaverne varetages i indbyrdes aftalt fordeling mellem 
Jens, Lisbet og David. Der opdateres på næste møde om for-
delingen.  

3. Status og opfølgning på op-
tag af nye medlemmer. 
 

 

Den 5. september 2022 tilbød vi medlemskab til de første 
100 på ventelisten. Status ved fristens udløb den 15. septem-
ber: 84 har betalt og er optaget som nye medlemmer pr. 
1/10. Jens har herefter sendt invitation til de næste 16 med 
betalingsfrist på 14 dage. 
Velkomstbrev er udsendt den 25. september til de 84 nye 
medlemmer og sendes løbende til dem, der optages senest 
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den 7. oktober. I velkomstbrevet inviteres de nye medlem-
mer til et uformelt træf i klubhuset med repræsentanter for 
bestyrelsen den 8. oktober mellem kl. 10.30 og 11.30. Else og 
Jørgen deltager. Mathias inviteres som formand for NVK til 
også at deltage.  
 
Samme velkomstbrev, bortset fra afsnit om velkomstmøde, 
sendes til dem der evt. først optages efter d. 7/10. I stedet 
for praktiske råd på et velkomstmøde kan det anføres, at de 
pågældende efter behov forhører sig blandt de tilstedevæ-
rende medlemmer. 
 
Når optagelsen af de 100 er afsluttet, oplyses alle på venteli-
sten herom, samtidig med, at vi beder om opdatering vedr. 
fortsat ønske om at være på venteliste.  

4. Status på indkøb af nyt in-
ventar 

Husgruppen har i overensstemmelse med beslutning på be-
styrelsesmøde den 23. august 2022 truffet aftale om køb af 3 
stk. 180x80 cm foldeborde, 24 stole samt vogn til flytning af 
10 stole. Dog er bestillingen ændret til 180 cm borde i stedet 
for 120 cm, som det fejlagtig var anført i oprindelig plan. 
Bestillingen forventes leveret primo november.  

5. Økonomisk status David redegjorde for økonomisk status. Økonomien er fin.  

6. Drøftelse af budget 2023  Til brug for udarbejdelse af budget for 2023 blev der peget på 
følgende mulige initiativer:  

• Forbedring af saunaens indretning, herunder rekonstruk-
tion af bænkene – Else kontakter Søren om evt. at lave 
udkast sammen med Klavs og Ejnar. 

• Husgruppe anmodes om input til nyanskaffelser og vedli-
gehold  

• Udarbejdelse af ny hjemmeside 

• Medlemsarrangementer – spørg medlemmerne om ideer, 
gerne oprettelse af aktivitetsgruppe 

• Lys på broen 

• Udegruppe kan ønskes mht. initiativer vedr. arealerne 
udenom klubhuset – evt. bringe op på generalforsamling 

Udkast til budget 2023 drøftes på bestyrelsesmøde den 7/12 

7. Fortsat opfølgning på em-
ner og forslag fra general-
forsamling.  

 

Gennemgang af bilag med punkter fra generalforsamling 
1. Ekstra trappe på broen: Drøftes på møde med kommunen 
2. Lys på broen: Mulighed og omkostningsniveau drøftes 

med elektriker.  
3. Ny belægning på broen: Vi fjerner gummibelægningen på 

trappen og afventer erfaringerne. Der lægges en gummi-
belægning i en bane på broen.  

4. Afskærmning af varmepumpe: Kommunen mindes om det 
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5. Fjerne/flytte bænk på broen: Skal ses og afklares sammen 
med andet vedr. broen, især spørgsmål om ekstra trappe. 

8. Drøftelse af et kommende 

møde med kommunen om 

bro og trappe sammen med 

Vandskiklubben.  

 

 

Det kommende møde, som afholdes sammen med NVK, for-

ventes for vores vedkommende primært at dreje sig om 

broen med udgangspunkt i vores forventninger til ansvarsfor-

deling.   

Emner:  

• ejerskab og ansvarsfordeling 

• ekstra trappe på broen 

• evt. ændring af bænkens placering på broen  

• lys på broen – som evt. mulighed på sigt 

Andre mulige emner, som ikke drejer sig om broen: 

• afskærmning af udendørs varmepumpe 

• gelænder til trappe til Højen 

• cykelstativ  

9. Kommende opgaver  • Svømmespærre nedtages snarest 

• Ændring af åbningstid pr. 1/10: Anmodning om æn-
dring for NP-koder sendt til firma, som varetager sik-
kerheden. Der sendes alle-mail ud, når det er sket. 

• Hjemmesiden: Else har tjekket for de værste fejl og 
mangler og bedt Erling slette og ændre. 

• Gummimåtter: Belægningen på trappen fjernes. Gum-
mimåtte lægges i en bane på broen. 

10. Fastsættelse af dato til ge-

neralforsamling  

Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 7/2 23. Indkaldelse 

skal ske senest 24/1 – men sendes helst ud den 20/1. 

11. Emner til Nyhedsbrev Emner drøftet på dette bestyrelsesmøde omtales.  
1. Optagelse af nye medlemmer – velkomstarrangementet 
2. Restriktioner pga. energisituationen  
3. Nyt inventar – nævn bordstørrelse 180x80 
4. Diverse opgaver 
5. Generalforsamling – tidspunkt 

12. Næste bestyrelsesmøder 1.november (siden ændret til 8. november og senere igen til 
22. november), 7. december og 9. januar. 

13. Eventuelt Ikke noget 

 


