Referat af bestyrelsesmøde i Vinterbaderforeningen Morgenrøden
Tid:

Mandag den 7. januar 2019 kl. 19.00-21.00

Sted:

Det røde Hus ved Tirsbæk Strand

Deltagere:

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

Dagsorden:
GODKENDELSE
1.1.
1.2.

ORIENTERING
2.1.

Bilag

Ansvarlig

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev udvidet med punkterne 7.1. og 7.2.
Godkendelse af referat af møde den 3. december
2018.
Referatet blev godkendt.

Resultatopgørelse pr. 7. januar 2019.
Trine orienterede om resultatet for perioden 1. juli 2018
– 7. januar 2019:
Nøgletal:
Medlemstal: 449
Venteliste: 46
Resultat: 159.302,00 kr.
Balance: 573.071,25 kr.
Foreningen har modtaget 315.000 kr. af forventede
375.00 kr., som tilskud til etablering af Tirsbæk
Vinterbad. De modtagne midler er opført i status.
Et bevilget tilskud på 60.000 kr. fra Veluxfonden er
endnu ikke modtaget. Det forventes, at dette tilskud
udbetales medio januar 2019.
Det samlede tilskud på 375.000 kr. overføres herefter til
Vejle Kommune som foreningens tilskud til etablering af
Tirsbæk Vinterbad.
Bestyrelsen besluttede at tilbyde det ledige medlemskab
til nr. 1 på ventelisten. Medlemstallet er herefter 450.
Trine retter henvendelse til vedkommende.

2.2.

Trine

Invitation til ”Vildmarksbad, gus, gys og sauna
mandag den 21. januar 2019.
Bestyrelsen gennemgik Henriks oplæg til
fuldmånebadearrangementet mandag den 21. januar
2019.
Henrik har lavet aftale med 10 personer som frivillige
hjælpere til at forberede og afvikle denne aften.
Der er desuden lavet aftale med 4 gusmestre til at
forestå gusarrangementerne.
Henning tilretter invitationen i forhold til de faldne
bemærkninger.

Henning

Bestyrelsen udtrykte sin store anerkendelse for det
planlægningsarbejde, som Henrik har været ansvarlig
for.

1

2

Bestyrelsen er overbeviste om, at der venter deltagerne
en stor oplevelse.

BESLUTNING
3.

Charlotte og Trine laver aftaler med personer, som vil
hjælpe med rengøring og oprydning af lokalerne i Det
røde Hus efter arrangementet.

Charlotte/Trine

Trine udsender invitationen til medlemmer tirsdag den 8.
januar 2019.

Trine

Kenneth sørger for, at invitationen slås op på
foreningens Facebookgruppe – for medlemmer.

Kenneth

Karen sender pressemateriale til den lokale presse VAF
og Ugeavisen.

Karen

Karen kontakter Preben fra kommunen for at få
udleveret en nøgle, så kæden ud til broen kan fjernes i
forbindelse med, at der skal klargøres på brohovedet
med vildmarksbade m.m.

Karen

Oplæg til foreningsaften torsdag den 21. marts
2019.
Charlotte gennemgik oplægget til foreningsaftenen
torsdag den 21. marts 2019 kl. 19.00 i Det røde Huss:
Suppe, Sang og Samvær
-i forlængelse af fuldmånebadning samme dag.
Deltagelsen er gratis.
Der udsendes invitation til alle medlemmer umiddelbart
efter bestyrelsesmødet mandag den 18. feburar 2019.

Henning/Trine

Henning renskriver arbejdspapiret til arrangementet.
Papiret danner grundlag for den videre planlægning.
Bestyrelsen kan downloade arbejdspapiret fra
foreningens Dropbox under aktivitetskalender:

Henning

20190321 – Arbejdspapir – Suppe, sang og samvær
4.

Medlemstal 2019/20.
Bestyrelsen havde en drøftelse af et evt. max. antal af
medlemmer i sæsonen 2019-20.
Der blev ikke truffet beslutning om et evt. max. antal,
idet bestyrelsen vil iagttage, hvordan den indeværende
sæson afvikles, samt hvordan stort pres der er på
faciliteterne både i de ordinære badetider og ved de
arrangementer der afholdes i løbet af sæsonen –
gusaftner og foreningsaftner.
Derefter vil bestyrelsen evaluere sæsonen, inden der
træffes beslutning om næste sæsons evt. max.
medlemstal.

5.

2

Evt. fastsættelse af grænse for antal personer på
foreningens venteliste.
Bestyrelsen besluttede, at der ikke skal fastsættes en
øvre grænse for foreningens venteliste, men at den er

fortløbende.
Som en service angives antallet af personer på
ventelisten på foreningens hjemmeside.
Informationen kan findes under fanebladet
”Medlemskab,” der hvor man kan indmelde sig i
foreningen eller tilmelde sig ventelisten.
Henning kontakter Paul for at få lavet denne tilføjelse.
6.

Henning

Hvem kan booke Tirsbæk Vinterbad i
Morgenrødens navn.
Der har været nogle tilfælde, hvor medlemmer af
foreningen som privatperson har booket Tirsbæk
Vinterbad i Vinterbaderforeningen Morgenrødens navn
via det kommunale bookingsystem ”udeliv.vejle.dk”
Det må man ikke.
Det er kun medlemmer af bestyrelsen, der må booke
tider i anlægget i Vinterbaderforeningens Morgenrødens
navn.
Som medlem kan man på lige fod med andre booke
anlægget, men som privatperson og ikke som medlem af
Vinterbaderforeningen Morgenrøden.
Bookingen foregår på denne måde: åbn siden ”Tirsbæk
Vinterbad” i browseren - Klik på ”start booking” – klik
på ”Aktivitet” – og derefter på ”Privat aktivitet
Vinterbad” – udfyld derefter resten af vinduet.
Det er nødvendigt med denne adskillelse i
bookingproceduren blandt andet af hensyn til
ansvarspådragende situationer.

7.

Åben for tilføjelser.
7.1.Fastsættelse af generalforsamling 2019.
Generalforsamlingen afholdes søndag den 8. september
2019 kl. 10.00 i Foreningernes Hus Vejle, Vissingsgade
31.1., 7100 Vejle.
Trine reserverer lokalerne.

Trine

Generalforsamlingen vil fremover blive afholdt 2. søndag
i september måned.
7.2. Opfordring til Wish –badefolkene om at
afholde den årlige vinterbaderdag nytårsaften dag
ved Tirsbæk Vinterbad.
Karen kontakter initiativtagerne til denne badedag for at
høre, om de kunne tænke sig at flytte arrangementet fra
Albuen til Tirsbæk Vinterbad.
8.

Næste møde.
Mandag den 18. februar 2019 kl. 19.00 – 21.00 i Det
røde Hus ved Tirsbæk Strand.

9.

Eventuelt.
Intet.

For referatet
Henning Damsbo Brix
Sekretær

Karen
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