Referat af bestyrelsesmøde i Vinterbaderforeningen Morgenrøden
Tid:

Mandag den 13. maj 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, Kenneth Raabjerg Kirketerp, Charlotte Juhl

Dagsorden:
GODKENDELSE
1.1.
1.2..
ORIENTERING
2.1.

Bilag

Ansvarlig

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev udvidet med punkterne 8.1 og 8.2.
Godkendelse af referat af møde 18. marts 2019.
Referatet blev godkendt.

Resultatopgørelse pr. 13. maj 2019
Trine orienterede om resultatet for perioden1. juli 2018 –
13. maj 2019:
Nøgletal:
Medlemstal: 450
Venteliste: 100
Resultat: 102.423,62 kr.
Balance: 206.889,87 kr.

BESLUTNING
3.

Drøftelse af kodeks for godt bestyrelsesarbejde i Vinterbaderforeningen Morgenrøden.
Bestyrelsen drøftede endnu engang kodeks for godt bestyrelsesarbejde i Vinterbaderforeningen Morgenrøden for at
sikre, at bestyrelsesmøderne afvikles bedst muligt.
Rollefordelinger bliver som følger:
Mødeleder: Karen
Ordstyrer: Kirstine
Referent: Henning.

4.

Evaluering af sæsonafslutning lørdag den 27. april
2019.
Arrangementet var meget vellykket og stemningen var
god, hvilket skyldes en meget grundig planlægning.
Der deltog mellem 175 og 200 personer.
Fra Vejle Kommune deltog formand for teknisk udvalg Karl
Erik Lund samt medlem af teknisk udvalg Søren Peschardt.
Bestyrelsen benyttede lejligheden til at informere politikerne om arbejdet og dagligdagen i foreningen.
Det blev blandt andet nævnt, at det store medlemstal gav
nogle udfordringer for foreningen med hensyn til at drive
foreningen.
Foreningen vil drøfte dette problem med Vejle Kommune
på det kommende evalueringsmøde.
Kenneth undersøger mulighederne for indkøb af nye skamler til saunaen.
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De 3 gusmestre inviteres til generalforsamlingen den 8.
september 2019, således at foreningen kan sige dem tak
for den store indsats ved de ugentlige saunagusaftener
igennem sæsonen.
Karen
5.

Drøftelse af oplæg til evalueringsmøde med Vejle
Kommune.
Henning gennemgik oplægget.
Herefter drøftede bestyrelsen forskellige muligheder for
fremtidig anvendelse af Tirsbæk Vinterbad både for kommunen og foreningen.
Henning laver notat om udnyttelsesgraden af anlægget
igennem sæsonen 2018-19 både af kommunen og foreningen. Dette notat medbringes til mødet med Vejle Kommune.

Henning

Karen samler punkter til dagsordenen til mødet med Vejle
Kommune samt får fastlagt mødedato.

Karen

Fra foreningen deltager Karen, Henrik og Kirstine.
6

Forslag til tidsplan for forberedelse af generalforsamling i Vinterbaderforeningen Morgenrøden søndag den 8. september 2019.
Henning gennemgik tidsplanen, som efterfølgende blev
vedtaget.

7.

Forslag til information om fornyelse af medlemskab
og optagelse af nye medlemmer i Vinterbaderforeningen Morgenrøden for sæsonen 2019-20.
Henning gennemgik forslaget, som bestyrelsen efterfølgende godkendte med enkelte redaktionelle ændringer.
Information om fornyelse af medlemskab og optagelse af
nye medlemmer for sæsonen 2019-20 udsendes med det
næste nyhedsbrev til både nuværende medlemmer og personer opført på ventelisten.

Henning

Bestyrelsen vedtog endvidere, at lukke ventelisten for indeværende sæson med virkning fra 13. maj 2019.
Denne beslutning skyldes dels, at der pt. er 100 personer
opført på ventelisten samt, at foreningen endnu ikke kender antallet af rådighedstimer i anlægget for sæsonen
2019-20.
Det forventer foreningen bliver afklaret på det kommende
møde med kommunen.
8.

Åben for tilføjelser:
8.1 Ressource- og klimamæssige konsekvenser af, at
anlægget skal opsættes og nedtages som indledning
og afslutning på vinterbadersæsonen.
Så vidt foreningen er orienteret, er det Kystdirektoratet,
der forlanger, at anlægget opsættes og nedtages hvert år
som indledning og afslutning på sæsonen.
Endvidere forlyder det, at det koster omkring 120.000 kr.
pr. gang at opsætte og nedtage anlægget.
Foreningen vil på det kommende møde med kommunen
forhøre, om der er mulighed for, at denne model kan æn-
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Karen

dres til en mindre ressourcekrævende og mere klimavenlig
model.
8.2 Anvendelse af mobil saunaer ved forskellige arrangementer.
Charlotte foreslog, at der på grunde af det høje deltagerantal bliver opstillet mobile saunaer ved forskellige arrangementer i foreningens regi.
Charlotte undersøger, hvilke muligheder der findes og vender tilbage til bestyrelsen med mere information.
9.

Næste møde:
Mandag den 5. august 2019 kl. 18.30 – 21.00 i Det røde
Hus.
Mødet indledes med spisning. Karen undersøger forskellige
muligheder for en let anretning.

10.

Charlotte

Karen

Eventuelt:
Henning nævnte, at uret, holderen til informationsfolderen
samt gulvsvaberne fra det lukkede omklædningsrum er opbevaret i Det røde Hus inden pavillonerne blev flyttet.

Vejle, den 15. maj 2019.
For referatet:
Henning Damsbo Brix
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