1

Referat af bestyrelsesmøde i Vinterbaderforeningen Morgenrøden
Tid:

Mandag den 19. marts 2018 kl. 19.00-21.00

Sted:

Det røde Hus ved Tirsbæk Strand

Deltagere:

Karen Blok, Henning Damsbo Brix, Else- Kathrine Pedersen, Klaus Lindholm, Charlotte
Juhl.
Afbud: Ingeborg Yde og Kenneth Raabjerg Kirketerp

Dagsorden:
GODKENDELSE
1.1

Bilag Ansvarlig
Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendt med to tilføjelser:
7.1. Markering af årets længste dag torsdag den 21. juni
2018
7.2. Resultatopgørelse pr. 19. marts 2018

1.2.

Godkendelse af referat af møde den 19. februar 2018
Godkendt

ORIENTERING
2.1.

Reviderede saunaregler
Gennemgået og godkendt.

2.2.

Udvikling af hjemmesiden
Hjemmesiden er klar til brug på adressen:
www.morgenrøden.dk.
Medlemmerne orienteres via det næste nyhedsbrev.
Bestyrelsen takker Paul Fabricius for et særdeles godt
stykke arbejde med udvikling af hjemmesiden.
Detaljer blev gennemgået.

2.3.

Deltagelse i generalforsamling i
Vinterbaderforeningen i Danmark
Karen og Charlotte fik stort udbytte af generalforsamlingen i
ViD – ikke mindst gennem de personlige kontakter til de
andre 26 deltagende klubber, hvoraf mange har bedre
kommunale vilkår end os i Vejle.
I Roskilde har man en fiskedamspumpe på 50 kwh til at
holde hullet ved trappen isfri.
I Hvidovre har man tvungen introduktion for alle nye
medlemmer.

2.4.

Orientering om informationsmateriale modtaget fra
Vejle Kommune, herunder

Telefonnummer ved akutte nødstilfælde

Observationer angående fejl eller skader på
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pavilloner
Brugervejledning for brugere af anlægget
booket via Vejle Kommune

Gennemgået.
BESLUTNING
3.

Godkendelse af forslag til samværspolitik
Godkendt med et par ændringer. Samværspolitikken
udsendes til alle medlemmer med næste nyhedsbrev.
Desuden lægges det ind på hjemmesiden under ”regler.”

4.

Henning

Fastsættelse af dato for sæsonafslutning, herunder
nedsættelse af arbejdsgruppe, som udarbejder
program. Skulle vi holde arrangementet i den først
uge af maj for at markere starten på
sommersæsonen?
(Pavillonerne tages ned mandag den 30. april)
For at markere, at foreningen er en helårsforening
besluttede bestyrelsen at arbejde videre med en idé om at
arrangere ”Morgenrødens Majfestival”
den 3. maj for foreningens medlemmer med følgende
program:
Kl. 17.00: Fælles badning ved Tirsbæk Strand
fællesspisning i Det røde Hus
foredrag ved et klubmedlem

5.

Karen undersøger mulighed varm ret til fællesspisning og
Charlotte under søger mulighed for foredragsholder.

Karen/
Charlotte

Arrangementet beskrives nærmere i det næste nyhedsbrev.

Henning

Forslag til rengøringsmodel på anlægget i sæsonen
2018/19
Lagt i tænkeboks

6.

Deltagelse i informationsmøde om Nordeafondens nye
kyst til kyst pulje onsdag den 21.3. i Odder eller
torsdag den 22.3. i Ribe
Se evt. link: www.nordeafonden.dk/kystenerklar
Udsættes, da andet er vigtigere lige nu

7. Åben for tilføjelser
7.1.

Markering af årets længste dag torsdag den 21. juni
2018
Drøftes igen på næste møde.

7.2.

Resultatopgørelse pr. 19. marts 2018, herunder antal
medlemmer, resultatopgørelse og balance.
Trine orienterede om følgende nøgletal:
Medlemstal: 374
Resultat: 138.266,80 kr.
Balance: 140.877,00
Der er endnu ikke blevet afregnet med kommunen or køb af
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nøglebrikker samt for rengøring og strømforbrug. Det er
aftalt , at det sker når sæsonen er slut. Desuden er 25.000
kr., som er modtaget fra Isabellafonden, endnu ikke overført
til kommunen.
8.

Næste møde
Onsdag den 16.maj 2018 kl. 19 i Det røde Hus.

9.

Eventuelt
Intet.

For referatet:
Klaus og Henning
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