Nyhedsbrev
OKTOBER 2021

Kære medlemmer
Nu, hvor vi har taget hul på efterårs/vinterhalvåret, og temperaturen i vandet er
dalet til et niveau, så vi igen kan kalde det vinterbadning, må det være tid til et nyhedsbrev.
I har løbende fået mails om, hvad der sker i
klubben. Måske kan det alligevel være rart med
et samlet overblik over de seneste nyheder,
selvom der kan blive tale om enkelte gentagelser.

Efter coronastemning ved klubhuset (foto: Klavs)

Opsamling fra generalforsamlingen:
I har allerede fået tilsendt referat fra generalforsamlingen, så her skal kun nævnes et par af de
vigtigste punkter:

Det vil betyde væsentligt mindre administrativt
arbejde både for vores kasserer, David og for
vores medlemsansvarlige, Jens.

Kontingent i 2022:

Valg til bestyrelsen:

På generalforsamlingen blev det vedtaget at
nedsætte kontingentet for 2022 til 50 kr., idet
coronasituationen har betydet nedlukning og
lavt aktivitetsniveau størstedelen af det forgangne år. Bestyrelsen havde egentlig indstillet
et kontingentfrit år, men af tekniske årsager
landede beløbet på 50 kr., som vil kunne håndteres i betalingssystemet.

Claus Corneliussen og David Trier Frederiksen
blev genvalgt til bestyrelsen.
Lisbet Elkjær Vinter blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Helle Andersson, som
ikke ønskede genvalg. Velkommen til Lisbet i
bestyrelsen! Vi glæder os til at samarbejde med
dig.

Alle medlemmer opfordres i øvrigt til at tilmelde sig betalingsservice!

Helle A fik mange pæne ord med på vejen på
grund af sit store arbejde og engagement i
klubben og ikke mindst på grund af sin imøde-
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kommenhed og venlighed overfor alle badende
ved broen.
Konstituering af den nye bestyrelse:
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således:
Else Frydensberg: Formand
Claus Corneliussen: Næstformand
David Trier Frederiksen: Kasserer
Helle Brøgger: Sekretær
Lisbet Elkjær: Bestyrelsesmedlem
Susanne Lindholt: Suppleant

Kontaktoplysninger til den nye Bestyrelse:
I bestyrelsen oplever vi ofte, at medlemmerne
ikke ved, hvem vi er. Derfor får I her et foto af
alle i den nye bestyrelse med oplysning om
mailadresse og mobilnummer.

Claus Corneliussen, næstformand,50118011
clauscorneliussen@yahoo.dk

Tag endelig fat i en af os, hvis der er noget, I
ønsker taget op.

Else Frydensberg, formand, 52113800
else@fryd.dk
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Kasserer David Trier Frederiksen, 21948934
dt.frederiksen@gmail.com

Helle Brøgger,sekretær, 40747983

Lisbet Elkjær,bestyrelsesmedlem, 61624396

h.b.broegger@gmail.com

lisbet.elkjaer@gmail.com

Tilbygning til klubhuset:
Som tidligere oplyst er der fuld gang i planerne
om tilbygning til klubhuset, selvom der endnu
ikke ses tegn til byggeri på højen. Det betyder
dog ikke, at der ikke sker noget. Tegningerne til
den nye tilbygning er nemlig for længst færdige
og kan ses på vores hjemmeside:
www.nivåpingvinerne.dk.
Kommunen har indgået kontrakt med det entreprenørfirma, som skal stå for byggeriet, og det
er aftalt, at selve huset skal stå færdigt den 9.
december. Herefter skal huset gennemgås for
fejl og mangler, og alle løsdele skal monteres.
Vi har fået at vide, at vi vil kunne tage huset i
brug i starten af januar.
Susanne Lindholt,suppleant, 20644124
s.bjerg.lindholt@gmail.com

Det skal nævnes, at selve træmodulet til huset
præfabrikeres af firmaet ABC Pavilloner i Køge,
som for et par uger siden har været i klubhuset
og taget mål. Det færdige modul bliver fragtet til
Nivå Havn, når fundamentet er færdigt.
På generalforsamlingen blev der sagt, at indvielse af det nye hus ville kunne finde sted alle-
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rede den 9. december. Det er desværre ikke
rigtigt. Vi har siden fået at vide, at vi først kan
overtage huset efter nytår og krydser nu fingre
for, at tidsplanen holder.
Indretningen i den nye tilbygning:
Som vores formand, Else, orienterede om på
generalforsamlingen, vil tilbygningen bestå af et
modul på 36 kvm., svarende til de øvrige moduler i klubhuset. Tilbygningen vil indeholde brusebad og handicaptoilet med bad. Der vil desuden komme en sauna langs hele facaden ud
mod Øresund. Tilbygningen placeres mod nord
og kommer til at tage en bid af højen, som efterfølgende reetableres med beplantning og
bænke som før.
Medlemmerne vil kunne benytte den nye tilbygning hele døgnet.
Fremtidig brug af klubhuset:
Selvom vi får en splinterny tilbygning, vil der
også fremover være behov for at bruge de øvrige faciliteter i klubhuset. Vi er mange medlemmer, der skal klæde om – især først på dagen –
og der vil være begrænset plads til omklædning
i det nye modul. Vi har i samråd med kommunen prioriteret en stor sauna i tilbygningen. Det
er blevet efterspurgt af mange.

Bestyrelsen vil opfordre så mange som muligt til
at møde op til arrangementet, både for at vise
vores interesse, men også for at vise, at vi er
en klub af betragtelig størrelse, som spiller en
stor rolle på havnen.
Skurvognen:
Vi har været nødt til at afhænde vores ”Vinterpalæ” før beregnet, da havnen ikke kunne finde
plads til den i nærheden af broen på grund af
det forestående byggeri og behovet for vinteropbevaring af både, master m.v.
Sejlcenter Nivå henvendte sig som de første til
at overtage vognen, og vi har i bestyrelsen valgt
at overdrage den til dem, mod at de selv fjerner
den. Deadline var den 25. oktober, og vi er orienteret om, at kommunen er i dialog med Sejlcenter Nivå og er ved at undersøge muligheden
for placering et andet sted på havnen.
Vognen er blevet tømt for alt løsøre, som vi er
ved at finde plads til i klublokalerne efter aftale
med Vandskiklubben.

Vi vil derfor også fremover have adgang til hele
klubhuset på samme niveau som i dag, mens
den nye tilbygnings som nævnt kan anvendes
på alle tidspunkter af døgnet.
Første spadestik den 8. november:
Fredensborg kommune har inviteret til første
spadestik den 8. november kl 17 ved Pingvinhøjen.
Som I kan se af den invitation, I har fået tilsendt
på mail, vil der være taler af borgmesteren samt
af formændene for henholdsvis Fritids-og Idrætsudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.
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Det gode gamle vinterpalæ, som har tjent os tro i
mange år (foto: Helle)

Adgangstider vinterhalvåret:
Vores normale adgangstider til klubhuset i perioden 1. oktober til 15. april er følgende:
Hverdage: Fra kl 5.00 til kl.12.00 og igen fra kl.
16.00 til kl.18.00.

Weekend: Fra kl. 5.00 til kl. 13.00.

Arrangement med redning fra vandet:

SÆRAFTALE MED NIVÅ VANDSKIKLUB!:

Den 9.oktober havde klubben aktivitetsudvalg
lavet et fint arrangement, hvor chef livredder
John Mogensen fortalte om, hvordan man får
en bevidstløs person op af vandet ved hjælp af
et spine-board. John Mogensen havde nogle
gode råd til klubben, som bestyrelsen efterfølgende har fulgt op på:

Da vi i skrivende stund ikke længere kan benytte skurvognen til omklædning, er vi glade for at
kunne fortælle jer, at vi har indgået den aftale
med Nivå Vandskiklub, at vi, indtil den nye tilbygning står færdig til brug, må benytte klubhuset til omklædning alle dage fra kl 5 til kl 18.00
Vi har givet besked til kommunen med henblik
på omstilling af låsesystem og følger op på dette de nærmeste dage.
Nye medlemmer:
Vi har ikke optaget nye medlemmer i foreningen
de sidste 2 år, og ventelisten nærmede sig efterhånden de 200. Det har været bestyrelsens
opfattelse, at vi efter genoplukningen igen måtte skabe lidt bevægelse på ventelisten. På vores første bestyrelsesmøde efter sommerferien
besluttede vi derfor at tilbyde medlemskab til de
første 50 personer på ventelisten, som derfor
blev reduceret med 60 til 70 personer, idet enkelte valgte at sige nej tak til medlemskab.
Bestyrelsen byder alle nye medlemmer hjertelig velkommen hos Nivå Pingvinerne. Vi
håber, I bliver glade for jeres medlemskab!
Status venteliste:
Ifølge vores medlemsansvarlige, Jens Barder,
har vi stadig godt 150 på venteliste. Vinterbadning er blevet utrolig populært, og vi får dagligt
nye henvendelser fra folk, som ønsker at komme på ventelisten.
Nu holder vi en pause med optagelse af nye
medlemmer for at vurdere pladsforholdene i
klubhuset, også efter at den nye tilbygning er
taget i brug.
Der er fremsendt brev til alle på ventelisten med
orientering om status og fremtidsudsigter for
medlemskab.
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Vi har lånt både spine-board og hjertestarter af John Mogensen, som man finder i omklædningsrummet i klubhuset
(ved endevæggen ud mod P pladsen).
Der er opsat skilte på broen, udenfor
saunaen og på opslagstavlen, hvoraf
procedure og adresse på klubhuset ifm
alarmering fremgår.
Der er monteret et tov ved trappen, som
man kan holde fast i, hvis det er nødvendigt af sikkerhedsmæssige årsager.

Blåser, bro og trappe:
Blåserne, som afgrænser vores badeområde er
fjernet for vinteren. Der indkøbes nye til foråret,
da der er behov for udskiftning, ikke mindst af
de wirer, som binder dem sammen.
Måtterne på trappen er blevet skiftet og søm på
broen banket ned. Tak til Claus og Erik for den
store indsats!
Bestyrelsen er gået i gang med at undersøge
alternative muligheder til den nuværende belægning på badebroen, som flere medlemmer
har foreslået udskiftet.
Brug af bruserum og sauna:
Ifm genoplukningen sørgede ”husgruppen” for
en grundig rengøring af både bruserum og sauna. Der var begyndende skimmelsvamp i bruserummene pga. fugt, som det med besvær lykkedes at fjerne.
Husk derfor at skrabe vandet væk fra alle overflader, når I har benyttet bruserummene, så vi
undgår skimmelsvamp!

Aktivitetsudvalget:

Billeder fra de forgangne måneder:

Der mangler hænder i aktivitetsudvalget. Især
mangler der en person, som vil påtage sig at
være tovholder, når der skal planlægges arrangementer fremover. Helle Andersson har igennem flere år påtaget sig rollen som tovholder,
men vil gerne have en mere tilbagetrukket rolle
i udvalget.
Vi er i bestyrelsen meget åbne overfor nye ideer
til aktiviteter, så der er ingen krav om særlige
arrangementer – det vil være helt op til aktivitetsudvalget.
Hvis du er interesseret i at være en del af klubbens aktivitetsudvalg, så giv besked til et af
bestyrelsesmedlemmerne.
Skagens vinterbadefestival:

Fødselsdag på højen (Foto: Klavs)

Skagen Vinterbadeklub, isbryderne, har bedt os
orientere vores medlemmer om muligheden for
at deltage i foreningens 10 års jubilæum. Begivenheden fejres ved en vinterbadefestival i
Skagen den sidste weekend i januar, dvs. fra
den 27. januar til den 30. januar.
Nærmere oplysninger kommer senere.

Morgengymnastik i vandet (Foto: Klavs)

Solopgang i oktober (foto: Klavs)
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