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

Referat af møde i bestyrelsen for Nivå Pingvinerne onsdag den 13.oktober 2021 hos
Lisbeth:

Tilstede: Else Frydensberg, Claus Corneliussen, Lisbet Elkjær, Susanne Lindholt og Helle
Brøgger (via Google meeting).
Afbud: David Trier Frederiksen.

1.

DAGSORDEN:

REFERAT:

Opfølgning på Generalforsamling:


Konstituering

Bestyrelsen konstituerer sig således:
Else Frydensberg: Formand
Claus Corneliussen: Næstformand
David Trier Frederiksen: Kasserer
Helle Brøgger: Sekretær
Lisbet Elkjær: Bestyrelsesmedlem
Susanne Lindholt: Suppleant.



Orientering til
folk på venteliste:

Der er optaget 50 nye medlemmer fra ventelisten. Der
er et ukendt antal, som har sagt nej tak til medlemskab.
Else beder Jens om en opdatering på ventelisten.
Helle laver udkast til brev med orientering til de resterende på ventelisten om status for ventelisten og fremtidsudsigter for medlemskab.



Forslag fra GF:

På generalforsamlingen var der forslag om en trappe
mere fra broen. Et medlem har foreslået en trappe ved
siden af den eksisterende. Desuden at man fjerner
bænken for enden af trappen, som betyder, at folk
klæder om på broen og dermed optager plads.
Der er flere ting, der skal snakkes med forvaltningen
om ifm bro og trappe. Vi har fået oplyst, at kommunen
har en vedligeholdelsesplan på vej. Vi samler derfor
alle punkter angående bro og trappe til drøftelse på et
samlet møde med forvaltningen, når byggeriet er afsluttet. Her drøftes også muligheden for en ekstra trappe
samt belysning på broen.
Punktet tages op igen på bestyrelsens første møde i
det nye år.
Blåserne, som afgrænser vores badeområde trænger til
udskiftning. Et medlem har fornylig fået en rift på en af
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de wirer, som binder dem sammen. Blåserne tages op i
uge 42, og der købes nye til foråret. Kommunen har
sagt nej til at overtage blåserne, men har givet tilsagn
om at stille båd til rådighed, når de skal tages op og
lægges ned.
Måtterne på trappen udskiftes ifm optagning af blåser.

På GF fremkom også forslag om udskiftning af sisalmåtte på broen til et andet underlag. Lisbet vil undersøge, hvilke muligheder, der eksisterer for anden belægning. Punktet tages op igen i januar.

2.

Ny tilbygning:



1. spadestik

Der afholdes et ”1. spadestik arrangement” den 8. november kl 17.00., hvor borgmester og udvalgsformand
deltager Kommunen har bedt om et bud på, hvor mange fra klubben der deltager. Bestyrelsens bud er max
100.
Vi vil foreslå kommunen at invitere Nivå Vandskiklub til
at deltage i arrangementet. Else har orienteret deres
formand, Mathias om status for byggeriet.
Vi har fået en officiel invitation til arrangementet den
8.11., som nu udsendes til alle medlemmer.
Vi sender desuden reminder til alle i ugen forinden.



Løsdele

Vi har fået en list fra kommunens projektleder, Danielle
med oplistning af, hvilke løsdele, der installeres i den
nye tilbygning. Vi aftaler at drøfte dette punkt på næste
møde den 25.10.

3.
Skurvognen:

Vi har fået oplyst, at havnen ikke vil anvende vognen.
Der er mulighed for, at Sejlcenter Nivå vil overtage den,
men det er uafklaret. Else tager kontakt.
Vi aftaler desuden følgende:




Handleplan:




Helle laver skrivelse til udsendelse til alle pingviner og andre mulige interessenter – enighed
om, at skurvognen kan overtages gratis mod
bortskaffelse
Der laves opslag på DBA (Lisbeth)
Skrivelse udsendes til Fællesværk, paraplyforeningen for vinterbadeklubber og opslås på
Nivå Borger på Facebook (Lisbet)
Susanne er tovholder i at få vognen tømt for
løsdele

Et medlem har vist interesse for den støvsuger, som
står i vognen. De øvrige løsdele må placeres i Klubhu2
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Udvidet tid i
klubhuset:

4.

Økonomi:

5.

Klubhuset, vinterindretning:

6.

Opfølgning på spineboard arrangement:

7.

Kommende Aktiviteter
og møder:

set efter aftale med NVK.
Else har talt md Mathias om muligheden for udvidet
adgang til Klubhuset i de måneder, hvor byggeriet står
på. Bestyrelsens forslag er tidsrummet fra kl 12 til kl 16
på hverdage betragtes som fællestid. Else går videre
med dette til Mathias.
Foreningens økonomi er fortsat solid. Forbruget har
været lavt længe.
Der er ikke behov for omflytning i dagligstuen som tidligere år, da NVK kun har en båd inde i huset den kommende vinter. Denne placeres i den yderste garage.
Der er behov for opslag med brugstider i vinter. Afventer Else drøftelse med Mathias og kommunens omstilling af alarm.
Klubben har afholdt et spændende arrangement med
livredder Jon Mogensen, som fortalte om, hvordan man
kan få en bevidstløs person op af vandet ved hjælp af
et ”spineboard.”
Vi fik en række gode råd, som Claus havde samlet og
udsendt til bestyrelsen:
 Blåser erstattes med flydetov med en bøje i enden. Der er i bestyrelsen enighed om, at dette
er en god ide at indkøbe til vintersæsonen. Der
indkøbes nye blåser til foråret, jf. punkt 1.
 Elektrisk vandpumpe på badebroen for at holde
trappen isfri. Punktet tages op igen, når vi har
haft møde med kommunen angående ansvar
for broen.
 Låne spineboard og hjertestarter af John Mogensen. Claus henter
 Sliske/plade ned ad stenene med taljetræk fra
huset. Drøftes evt. senere.
 Førstehjælpskursus for medlemmer – drøftes
med aktivitetsgruppen senere
 Skilt på broen med redningsprocedure og
adresse, som skal opgives til 112, hvis uheldet
er ude. Claus sætter skilt op.
 Varm dragt til førstehjælper – drøftes evt. senere
 Brug af redningskrans – drøftes evt. senere.
Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 25.10.
kl. 20.00 til 21.30 hos Else, Skovparken 24. Dette møde vil primært handle om skurvognen og 1. spadestik.
Herefter igen bestyrelsesmøde den 30.11. kl. 20.00
hos Susanne, Myremosevej 24.
På generalforsamlingen blev det oplyst, at der afholdes
et arrangement, når huset er færdigt den 9.12. Imidlertid får vi først huset overdraget i begyndelsen af januar,
så vi må afvente endelig besked vedr. overdragelse,
inden der planlægges yderligere. Dette skal med i Ny3
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hedsbrevet.
Evt. øvrige aktiviteter overlades til aktivitetsudvalget,
som kan ansøge bestyrelsen om dækning af udgifter.

8.

Nyhedsbrev:

9.

Evt.

Helle A., som er udtrådt af bestyrelsen ved seneste GF
har hidtil været tovholder i aktivitetsgruppen. Hun fortsætter i gruppen, men ønsker ikke tovholderfunktionen.
I næste Nyhedsbrev skal efterlyses medlemmer, som
vil indgå i aktivitetsudvalget, som herefter må konstituere sig.
Helle samler punkterne til udkast til nyhedsbrev. Heri
nævnes også generalforsamling i VID (Vinterbadere i
Danmark) samt Skagen Vinterbadefestival. Lisbet foreslår, at vi også medtager Vinterbadefestivalen i Vorupør – det undersøges hvornår.
Vores stander i flagstangen foran klubhuset er blevet
udskiftet tidligere på ugen. Ifm udskiftningen blev
NVK’s stander sat nederst. Når Else alligevel i nær
fremtid skal tale med Mathias nævnes dette for ham.
Det har været en aftale, at NVK’s stander hænger
øverst.
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