
 

 

Invitation til reception 

Nivå Bådelaug 50 år 
 

Det vil glæde os at hilse på dig den 4. november 2017 kl. 12.00, hvor vi har fornøjelsen at fejre vores 50-års 

jubilæum. Det foregår i Nivå Havn i Restaurant Lagunen, hvortil alle vores medlemmer, kollegaer, 

forretningsforbindelser og Fredensborg Kommune inviteres. 

                            

 

Vi byder på lidt at spise samt øl/vand og vin. Der vil blive holdt taler, - dels af Borgmesteren i Fredensborg 

Kommune og dels af formanden i Nivå Bådelaug. Desuden vil medlemmer, som var med til at starte Nivå 

Bådelaug, fortælle om foreningens historie. 

Du kan se billeder og beskrivelser af de 50 års historie. Og villige medlemmer, som kan huske forløbet, vil 

hjælpe dig med historier fra de svundne år. 

Nivå Bådelaug ønsker sig nye faciliteter. Derfor udskriver vi sammen med nærværende invitation en 

konkurrence om ideer, tegninger eller modeller af mulige fremtidige bygninger og faciliteter. Resultaterne 

heraf vil blive udstillet ved vores jubilæum, hvor vi vil udpege vinderne. Læs om betingelser for 

konkurrencen i vedhæftede oplæg. 

Vi håber på din deltagelse til vores 50-års jubilæum. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Nivå Bådelaug 
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Konkurrence 

om 

Nivå Bådelaugs fremtidige faciliteter 
 

 

Nivå Bådelaug har rigtigt mange medlemmer og fortjener derfor tidssvarende faciliteter. I dag udgør de en 

begrænsende faktor for vores udfoldelse, hvorved ønsker om en udvikling med endnu flere udøvende 

medlemmer inden for sejl, surf og vandsport ikke opfyldes. 

Vi vil ikke lægge skjul på, at vi er misundelige, når vi kigger på nabokommuners investeringer i anlæg, 

havnemiljøer og sportsfaciliteter. Men tiden må nu være inde til, at vi i fællesskab med Fredensborg 

Kommune kan komme videre. 

                     

Vi opfordrer dig eller en gruppe til at skitsere, hvorledes vores faciliteter kan se ud; lad os få kreative ideer 

til klubhus, opbevaring, sanitære forhold, m.v. og naturligvis så realistiske som muligt, således at 

beslutningstagerne i Fredensborg Kommune fristes til at igangsætte projekterne. 

Jeres oplæg skal kunne præsenteres ved vores 50-års jubilæumsreception den 4. november, hvor vi 

forventer besøg fra mange af Nivå Bådelaugs interessenter, heriblandt Fredensborg Kommune og diverse 

udvalg. I bedes aflevere det allerede den 23 oktober i tidsrummet kl. 16-17 i vores klublokale. 

Idéoplægget kan præsenteres som tegning og/eller model, eller et godt gennemtænkt skriftligt oplæg. 
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Der er præmier til de 3 bedste forslag; de 3 præmier består af følgende; 

1. præmie. Gode produkter fra ShipShape 

2. præmie Middag i Restaurant Lagunen 

3. præmie 6 flasker vin 

 

Idéoplægget skal tage hensyn til bredden i NB's klub og skal kunne rumme klubbens mange medlemmer og 

aktiviteter, placering, m.v. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Nivå Bådelaug 

 

 

 

 


