Referat af bestyrelsesmøde i Vinterbaderforeningen Morgenrøden
Tid:

Mandag den 3. december 2018 kl. 19.00-21.30.

Sted:

Det røde Hus ved Tirsbæk Strand

Deltagere:

Karen Blok, Kirstine Hansen, Henning Damsbo Brix, Else-Kathrine Pedersen, Henrik
Senius, Kenneth Raabjerg Kirketerp, Charlotte Juhl

Dagsorden:
GODKENDELSE
1.1.
1.2..
ORIENTERING
2.1.

Bilag

Ansvarlig

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev udvidet med punkterne 12.1 – 12.7.
Godkendelse af referat af møde 22. oktober 2018
Referatet blev godkendt.

Resultatopgørelse pr. 3. december 2018
Trine orienterede om resultatet for perioden 1. juli – 3. december 2018:
Nøgletal:
Medlemstal: 450
Venteliste: 16
Resultat: 179.863,75 kr.
Balance 589.330,00 kr.
Foreningen har modtaget 315.000 kr. af forventede 375.000
kr. som tilskud fra fonde til etablering af Tirsbæk Vinterbad. De
modtagne midler er opført i status. Beløbet skal senere overføres til Vejle Kommune.

2.2.

Orientering af afrapportering til fonde
Henning orienterede om afrapportering til fonde, som har bevilget tilskud til etablering af Tirsbæk Vinterbad:
Fra Isabellafonden er modtaget 25.000 kr.
Fra Lokale og Anlægsfonden er modtaget 180.000 kr.
Fra Friluftsrådet er modtaget 110.000 kr.
Der mangler pt. udbetaling af bevilgede midler fra Veluxfonden.
Forventes udbetalt medio december 2018.
Henning bestiller ur med Lokale og Anlægsfondens logo på til
ophængning i det lukkede omklædningsrum. Uret er gratis.

BESLUTNING
3.

Henning

Godkendelse af forslag til informationsfolder
Henning gennemgik oplægget til ny informationsfolder for Vinterbaderforeningen Morgenrøden.
Folderen er målrettet nye medlemmer, som får den udleveret i
forbindelse med indmeldelse i foreningen, men tilbydes også til
nuværende medlemmer.
Bestyrelsen godkendte oplægget og besluttede at bestille et oplag på 2000 stk.
Henning laver aftale om trykning af folderen, som forventes
færdig medio december 2018.

Henning
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4.

Gæstepolitik for Vinterbaderforeningen Morgenrøden,
herunder drøftelse af konkrete henvendelser fra medlemmer, som ønsker særordninger for gæsteordning
Bestyrelsen besluttede, at gæstepolitikken for fremtiden har
følgende formulering:
Hvert medlem af Vinterbaderforeningen Morgenrøden kan én
gang i løbet af en sæson invitere én og kun én person med som
gæst i foreningens åbningstider. Det er gratis for gæsten at
deltage. Medlemmet er vært for gæsten og er ansvarlig for, at
gæsten er informeret om reglerne for brug af anlægget. Gæsten og medlemmet skal være til stede samtidigt.
Denne beslutning offentliggøres i det førstkommende nyhedsbrev samt på hjemmesiden under regler > gæstepolitik.

5.

Henning

Oprettelse af venteliste, herunder beslutning om ventelisten skal gælde for ét år ad gangen eller være fortløbende over årene
Henning gennemgik forslag til oprettelse af venteliste for medlemskab i Vinterbaderforeningen Morgenrøden.
Bestyrelsen godkendte forslaget.
Proceduren for oprettelse af venteliste offentliggøres i førstkommende nyhedsbrev samt på hjemmesiden under regler >
Oprettelse af venteliste.

6.

Oplæg til specielt saunaarrangement mandag den 21.
januar 2019
Henrik gennemgik oplæg til specielt saunaarrangement mandag
den 21. januar 2019 i forbindelse med fuldmånebadning.
Arrangementet afholdes i tidsrummet kl. 17.00-20.00.
Hele anlægget er åbent i dette tidsrum, dvs. omklædningsrum,
bruserum og sauna. Derudover opsættes der to vildmarksbade
på borhovedet. Der vil blive serveret grillpølser øl og vand til alle deltagere. Deltagerne opfordres til selv at medbringe kaffe
og the. Det bliver gratis at deltage.
Der arbejdes også med en overraskelse!

Karen

Arrangementet omtales i udvidet form i det førstkommende
nyhedsbrev, ligesom der udsendes en egentlig invitation til alle
medlemmer umiddelbart efter nytår.

Henning

Fremtidig model for evt. prøvebadning
Foreningen har modtaget flere henvendelser fra personer, som
gerne ville have mulighed for en prøvebadning inden de tog
stilling til et eventuelt medlemskab.
På grund af det store medlemstal – 450 medlemmer i sæsonen
2018-19 – og dermed øget pres på foreningens åbningstider,
besluttede bestyrelsen, at der ikke arrangeres flere prøvebadninger i denne sæson.
Bestyrelsen vil gerne i fremtiden imødekomme ønsket om en
prøvebadning for interesserede, inden de tager stilling til et
medlemskab.
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Henrik

Karen kontakter kommunen for at booke anlægget hele dagen,
så forberedelserne kan foregå i ro og orden.

Bestyrelsen godkendte oplægget.
7.

Henning

På den baggrund besluttede bestyrelsen, at fra sæsonstarten
2019-20 arrangeres prøvebadning for alle interesserede lørdag
den 4. oktober 2019 i tidsrummet kl. 14.00-17.00. Hele anlægget vil være åbent i dette tidsrum.
Arrangementet vil blive omtalt i den lokale presse, ligesom det
vil blive omtalt i nyhedsbrev til medlemmerne samt på foreningens hjemmeside i god tid inden det afholdes.
8.

9.

Henning

Skal vi have en presseansvarlig ved henvendelser og
spørgsmål fra medlemmer og ikke medlemmer
Henning varetager i fremtiden disse opgaver.

Henning

Kontakt til kommunen
Karen varetager fortsat denne opgave.

Karen

Men medlemmerne opfordres også til selv at melde eventuelle
fejl, mangler eller funktionssvigt ved anlægget til Vejle Kommune enten via telefon 7681 1250 eller app’en ”Giv et praj
VK.”
10.

Hjertestarter på Tirsbæk Strand
Trygfonden har givet afslag på opstilling af en hjertestarter ved
Tirsbæk Strand.
Foreningen gør ikke mere ved denne sag, idet den ikke ønsker
at tage ansvar for at være ”fadder” for hjertestarteren, hvilket
bl.a. er en forudsætning for opsætning af hjertestarteren. Vejle
Kommune vil heller ikke på sig denne opgave.

11.

Drøftelse af evt. julearrangement i forlængelse af fuldmånebadning den 22. december 2018
Bestyrelsen besluttede, at den ikke ville lave særligt julearrangement i forlængelse af fuldmånebadning den 22. december
2018.
I stedet opfordres de medlemmer, der deltager i arrangementet
til selv at medbringe evt. kaffe/the eller gløgg og æbleskiver.
Arrangementet foreslås afholdt på brohovedet.

12.

Åben for tilføjelser
12.1: Rygning på broen
Der er fra flere medlemmer ytret ønske om, at få etableret et
egentligt rygeområde på brohovedet, som skal være gældende
i foreningens åbningstider.
I den forbindelse besluttede bestyrelsen at kontakte kommunen
og foreslå, at der opsættes askebæger og en bænk på vest siden af saunapavillonen, og at der opsættes skilt på brohovedet,
som viser hen til dette rygeområde.
Samtidig opfordres alle medlemmer til at respektere, at området i det åbne omklædningsrum og ved bænken på østsiden af
omklædningsrummene er røgfrit område i foreningens åbningstider.
Karen kontakter vedrørende denne sag.

Karen

12.2. Anskaffelse af nyt modul til nøglebrikker
Kenneth redegjorde for problematikken med modulet til nøglebrikkerne. Det er således, at der kun er få ledige nøglebrikker i
det nuværende låsesystem. Hvis der skal anskaffes nye nøglebrikker, skal der også anskaffes et yderligere modul til disse
nøglebrikker.
Kommunen har henvendt sig til foreningen for at høre, om de
kunne låne nogle frie nøglebrikker af foreningen. Det kan ifølge
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ovenstående ikke lade sig gøre.
Derfor vil foreningen foreslå kommunen, at man i fællesskab
køber et nyt modul og 200 nye nøglebrikker. Udgifterne til modulet deles ligeligt mellem kommunen og foreningen.
Karen tager kontakt til kommunen om dette.
12.3. Projekt vinterbadere – henvendelse fra studerende
Henning tager kontakt til vedkommende for at høre lidt næremere om, hvad projektet går ud på, samt hvordan foreningen
eventuelt kan hjælpe.
12.4. Brugeraftale med institutioner – henvendelse fra
Odder Vinterbadere.
Henning tager kontakt til foreningen for at høre, hvad brugeraftalen går ud på, og hvordan Morgenrøden eventuelt kan rådgive.

Karen
Henning

Henning

12.5. Medlem, som ikke ønsker at købe nøglebrik
Et medlem har meddelt, at vedkommende ikke ønsker at købe
en nøglebrik, idet vedkommende giver udtryk for, at de lukkede
omklædningsrum og saunaen ikke benyttes.
Bestyrelsen fastholder, at alle medlemmer skal købe en nøglebrik, idet den også kan anvendes som dokumentation på medlemskab af foreningen og i øvrigt skal bæres synligt, når anlægget benyttes i foreningens åbningstider.
Det fremgår også klart af indmeldelsesmaterialet, at man skal
købe en nøglebrik.
Trine meddeler vedkommende denne beslutning.
12.6. Fodvorter
Det er blevet bemærket af flere medlemmer, at personer med
blødende fodvorter har benyttet badeanlægget - omklædningsrum – baderum og sauna.
Bestyrelsen vil gerne indskærpe, at man ikke må benytte anlægget i sådanne situationer – af hensyn til hygiejne og smittefarer m.m.
Bemærk endvidere præcisering fra foreningens samværspolitik:
”Hvis du har sår og rifter, der væsker, undlad da at gå i sauna.”
13.

Næste møde
Mandag den 7. januar 2019 kl. 19.00 – 21.00 i Det røde Hus
ved Tirsbæk Strand.
Bestyrelsesmødet mandag den 6. maj 2019 er flyttet til mandag den 13. maj 2019.

14.

Eventuelt
Intet

For referatet:
Henning Damsbo Brix
sekretær
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Trine

