Helle Brøgger, sekretær
Skovparken 28
2990 Nivå
40 74 79 83
h.b.broegger@gmail.com

Referat af virtuelt bestyrelsesmøde, Nivå Pingvinerne, den 3. marts 2021:
Deltagere: Else Frydensberg, David Trier Frederiksen, Claus Corneliussen, Susanne Lindholt og Helle Brøgger.
Afbud: Helle Andersson

1.

DAGSORDEN:
Evt. stormflodssikring af
klubhuset og tilbygning

REFERAT:
Mødet er foranlediget af, at vi har fået besked fra
Amanda om, at der skal lægges en sag op om evt.
stormflodssikring af tilbygningen. Man har derfor
indkaldt til et ekstraordinært møde i driftsbestyrelsen for havnen den 4.3., hvorefter sagen skal forelægges på et møde i Fritids-og Idrætsudvalget den
10.3.
I det skriftlige materiale til mødet i driftsbestyrelsen,
som vi har fået tilsendt, er skitseret 3 scenarier:
1. Projektet fortsætter som planlagt, dvs uden
stormflodssikring.
2. Opførelse af en selvstændig bygning til Nivå
Pingvinerne, som fjernes 5 meter fra den resterende del af klubhuset. Den nye tilbygning
stormflodssikres.
3. Man hæver den eksisterende bygning, så både denne og den nye tilbygning stormflodssikres. Estimat for dette er en ekstra udgift
på knap 900.000 kr.

2.

Status på tilbygningen

Vi er enige om, at vi vil støtte scenarie 1, som er
uden ekstra omkostninger. Dette kan have stor betydning i forhold til havnens øvrige klubber og brugere.
Scenarie 2 er helt i modstrid med de præmisser som
er opstillet for et fælles og sammenhængende klubhus, hvor Nivå Pingvinerne og Nivå Vandski Klub har
fælles adgang til hele bygningen. Desuden vil forslaget ødelægge det rekreative område ved Pingvinhøjen.
Omkostningerne ved scenarie 3 skønnes at være alt
for høje i forhold til det samlede budget for tilbygningen.
Det aftales, at Else laver en opsamling på drøftelserne til Marianne, som er medlem af driftsbestyrelsen.
Det er efterfølgende oplyst, at man i driftsbestyrelsen var enige om at støtte scenarie 1, som vi også
havde peget på.
Efter Elses og Claus’ møde med Amanda den 17.
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februar, hvor der blev stillet spørgsmålstegn ved
saunaens størrelse fik vi tilsendt to nye skitser fra
kommunen, skitse 3 a og 3 b. I begge havde man
indtegnet en større sauna.
Vi valgte i bestyrelsen at støtte den skitse 3 a, hvor
vi fandt, at pladsen var bedst udnyttet.
Dette gav Claus kommunen fik besked om, dog med
forbehold fra David, som var af den opfattelse, at
der ville blive for lidt plads til omklædning i tilbygningen.
På vores bestyrelsesmøde drøfter vi igen pladsforholdene i tilbygningen. David er af den opfattelse, at
vi bør undersøge muligheden for, om handicaptoilettet, som tager forholdsmæssigt megen plads, kan
flyttes til den eksisterende bygning, således at det
eksisterende toilet her udvides ind mod køkkenet.
Enden på en læneger diskussion bliver, at Else vil
tage kontakt til Amanda med en forespørgsel om
dette.
3.

Status vedr. trappen

4.

Evt. - blåserafspærring

Det er aftalt, at trappen bliver repareret i uge 9. Det
nøjagtige tidspunkt meddeles til medlemmerne, så
snart vi får det.
Der skal arbejdes henimod, at kommunen overtager
ansvaret for trappen.
Blåsertovet blev revet over sidste år, men er repareret. Der skal indkøbes 2 nye balloner? , før afspærringen igen lægges i vandet senere på foråret.
Vi vil arbejde henimod, at kommunen også overtager ansvaret for blåserafspærringen i lighed med
trappen.
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