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

Referat af bestyrelsesmøde den 25.10. hos Else.

Tilstede: Else Frydensberg, Claus Corneliussen, David Trier Frederiksen, Lisbet Elkjær,
Susanne Lindholt og Helle Brøgger.
Referent: Helle B.

Dagsorden:
1. Status på
skurvogn:

2. Ny tilbygning til
klubhuset:

3. Hygiejneudstyr i
den nye
tilbygning:

Referat:
Skurvognen er blevet afhændet til Sejlcenter Nivå, der som de
første henvendte sig for at overtage den. Overdragelsen har
fundet sted. De nye ejere har sat skilt på vognen og udskiftet
låsen. Den befinder sig stadig foran klubhuset, men der er
forhandlinger i gang med kommunen om ny placering.
Der afholdes som annonceret 1. spadestiks arrangement
mandag den 8.11. kl. 17.00 ved klubhuset. Der sendes reminder
ud til alle medlemmer 3 -4 dage inden arrangementet. (Er sket).
Vi opfordrer til, at flest mulige møder op.
Kommunens projektleder, Danielle, har den 11.10. fremsendt
mail med liste over hvilket udstyr, man tænker at installere i
tilbygningen.
Vi foreslår følgende ændringer:
 Sæbedispensere i alle bruserum
 At man undlader at opsætte håndklædetørrer
 At der opsættes automat til papirhåndklæder/servietter
på toilet og evt. også i omklædningsrum
 At man undlader at opsætte knager på nordsiden af
huset
Else giver besked til Danielle. (Er sket)

4. Udvidet brug af
klubhus i
byggeperioden:

Else har talt med Mathias, som har givet grønt lys til, at vi i
byggeperioden må benytte klubhuset fra kl 5 til kl 18.
Else kontakter Hanne Jensen på kommunen for at få
låsesystemet tilpasset de nye tider.
Helle orienterer om, at husgruppen har nedsat et udvalg, der
skal komme med forslag til nye borde og stole i stuen. Det
aftales, at det er husgruppen, som har kontakten til Mathias
angående indretning og oprydning i huset.
Husgruppen har også drøftet rengøring og vil indstille at man
bestiller et rengøringsfirma til ekstra rengøring af omklædningsog baderum 2 gange årligt. Bestyrelsen foreslår 4 gange årligt.
Der skal indhentes tilbud fra det rengøringsfirma, som
kommunen har kontrakt med.
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5. Opbevaring af
effekter i
klubhuset:
6. Økonomi:
7. Opfølgning på
spine-board
kursus:
8. Evt.

9. Næste møde:

Skurvognen er ryddet for inventar. Der skal laves aftale med
NVK om oprydning og opbevaring af effekter. Husgruppen tager
sig af dette.
David orienterer – intet nyt. Vi bruger ikke så mange penge for
tiden. Økonomien er solid.
Claus har hentet hjertestarter og spineboard, som vi har lånt i
vintersæsonen. Befinder sig i omklædningsrummet.
Der mangler tovholder i aktivitetsgruppen. Efterlyses i det
Nyhedsbrev, som er på vej. Gruppen vil have frie hænder til at
finde på evt. nye arrangementer.
Næste møde er den 30.11. kl 20 hos Susanne
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