Referat af bestyrelsesmøde i Vinterbaderforeningen Morgenrøden
Tid:

Mandag den 18. februar 2019 kl. 19.00-21.00

Sted:

Det røde Hus ved Tirsbæk Strand

Deltagere:

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

Dagsorden:
GODKENDELSE
1.1.
1.2..

ORIENTERING
2.1.

Bilag

Ansvarlig

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden tilføjelser.
Godkendelse af referat af møde den 7. januar
2019
Referatet blev godkendt.

Resultatopgørelse pr. 18. februar 2019
Trine orienterede om resultatet for perioden 1. juli
2018 – 18. februar 2019.
Nøgletal:
Medlemstal: 450
Venteliste: 75
Resultat: 141.767,51 kr.
Balance: 243.533,76 kr.
Foreningen har i januar 2019 overført de samlede
fondsmidler på 375.000 kr. til Vejle Kommune. Midlerne er modtaget fra fonde og er foreningens bidrag
til delvis finansiering af Tirsbæk Vinterbad.

2.2.

Deltagelse i generalforsamling i foreningen af
Vinterbadere i Danmark lørdag den 16. marts
2019 i Holbæk
Karen orienterede om foreningens deltagelse i generalforsamlingen.
Karen og Henning deltager.
Karen sørger for tilmelding. Pris pr. deltager er 200
kr.

BESLUTNING
3.

Karen

Evaluering af foreningsarrangementet Vildmarksbad, gys og gus den 21. januar 2019,
herunder fotografering i forbindelse med arrangementer i foreningens regi
Bestyrelsen evaluerede arrangementet, og der var
enighed om, at det havde været et succesfuldt arrangement, som var godt planlagt og afviklet til deltagernes store tilfredshed.
Det gode, milde vintervejr havde også en andel i
succesen.
Bestyrelsen vil indarbejde et lignende arrangement i
aktivitetsplanen for sæsonen 2019-20 efter stort set
sammen model.
Det skal overvejes, om der skal stilles endnu et
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vildmarksbad op på brohovedet, således at der bliver i alt 3 vildmarksbade.
Det skal endvidere undersøges, om der udvikles et
sejl, som kan spændes ud som overdækning mellem
pavillonerne, således at der en form for afskærmning i tilfælde af dårligt vejr.
Henrik undersøger pris og design for dette sejl.
Karen orienterer kommunen om planerne for at få
deres accept af dem.

Henrik
Karen

Bestyrelsen vil også rette en stor tak til alle de frivillige, som gav en hjælpende hånd med ved arrangementet.
Uden deres hjælp ville et sådant arrangement ikke
kunne lade sig gøre.
I forlængelse af afviklingen af vildmarksbadearrangementet har bestyrelsen fået henvendelser fra
medlemmer, som deltog i arrangementet og som
følte sig personlig forulempet, fordi nogle medlemmer ikke respekterede reglerne for fotografering,
jvfr. foreningens samværspolitik.
Bestyrelsen vil benytte anledningen til at præcisere,
at disse regler skal følges.
Reglerne lyder således:

Fotografering:
 Det er kun ok at tage billeder af
personer, hvis du har deres samtykke.

Distribution af personbilleder – kun
efter tilladelse fra de implicerede.
4.

Udarbejdelse af endelig invitation og program
til foreningsaften torsdag den 21. marts 2019
Charlotte gennemgik arrangementet. Charlotte har
aftaler klar med en række frivillige, som hjælper
med afviklingen af arrangementet. Den samlede opgavefordeling er på plads.
Invitationen til arrangementet udsendes i næste nyhedsbrev. Her efterlyses også 3-4 personer, som
hver vil bage en kage til 12-15 personer.
Der kan max. deltage 50 personer og tilmeldingen
foregår på info@morgenroeden.dk ”efter først til
mølle princippet.” Der er tilmeldingsfrist mandag
den 11. marts 2019.
Det er gratis at deltage.

5.

Drøftelse af foreningens bookingtider i Tirsbæk
Vinterbad i sæsonen 2019-20, herunder saunakapacitet
Bestyrelsen drøftede i lyset af den store medlemstilgang i indeværende sæson med deraf følgeende
medlemsloft og oprettelse af venteliste behovet for
udvidelse af foreningens bookingtider i anlægget for
sæsonen 2019-20.
Det blev besluttet, at foreningen allerede nu skal ta-
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Henning

ge kontakt til Vejle Kommune for at få lavet aftale
om yderligere timer i anlægget fra sæsonen 201920.
På samme møde skal der aftales en forlængelse af
brugeraftalen mellem Vejle Kommune og foreningen
vedrørende brug af anlægget.
Foreningen vil arbejde for, at der laves en flerårig
aftale.

Karen/Henning

Karen og Henning deltager i dette møde.
Karen laver aftale med kommunen om mødedato.
Henning laver oplæg til mødet.
Bestyrelsen diskuterede endvidere mulighederne for
at få udbygget saunakapaciteten, men besluttede
ikke at arbejde videre med disse planer, idet det er
vanskeligt at anvise nogle hensigtsmæssige løsningsmuligheder.
6.

Deltagelse i Vinterbaderfestival i Skagen i januar 2020
Bestyrelsen besluttede at tilbyde medlemmerne mulighed for deltagelse i Vinterbaderfestivalen i Skagen
i januar 2020.
I forbindelse med forberedelse af sæsonen 2019-20
vil bestyrelsen udarbejde en egentlig invitation til
medlemmerne om deltagelse i dette arrangement.
Denne invitation vil blive udsendt særskilt til medlemmerne i september/oktober 2019.

7.

Drøftelse af fordele og ulemper ved anvendelse
mobilepay i foreningens regi.
Bestyrelsen har undersøgt mulighederne for at anvende mobilepay i foreningens regi f.eks. i forbindelse med indbetaling af kontingent og køb af nøglebrik.
Konklusionen på undersøgelserne blev, at der ikke
indføres mulighed for mobilepay, idet ulemperne er
større end fordelene ved de nuværende betalingsordninger via giroindbetalinger og bankoverførsler.
Det skyldes følgende 4 årsager.

Det er forbundet med større faste omkostninger for foreningen

Det medfører ingen administrative lettelser
for kassereren

Der skal foretages et større programmeringsarbejde på hjemmesiden

Antallet af indbetalinger er ikke store nok til
at det kan svare sig at gå over til mobilepay.

8.

Åben for tilføjelser
Ingen.

9.

Næste møde:
Mandag den 18. marts 2019 i Det røde Hus kl.
19.00-21.00

10.

Eventuelt
Bestyrelsen har modtaget klager/informationer fra
medlemmer, som føler sig generet af, at der arran-
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geres saunagus og spilles musik i saunaen uden for
de planlagte saunagusaftener.
Der er endvidere blandt nogle medlemmer en opfattelse af, at der bør strammes op for misbrug af nøglebrikker. Det kan blandt andet være, at man ikke
medbringer sin egen nøglebrik, eller at man låner
sin nøglebrik ud til ikke medlemmer.
Det er naturligvis uacceptable handlinger, og bestyrelsen vil på sit næste møde drøfte, hvad der kan
gøres for at komme dette misbrug til livs.

For referatet:
Henning Damsbo Brix
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