Referat af bestyrelsesmøde i Vinterbaderforeningen Morgenrøden
Tid:

Onsdag den 23. oktober 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.

Bilag

Ansvarlig

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse under
punkt 9: Prøvebadning.

1.2.

Godkendelse af referat af møde søndag den 8.
september 2019.
Referatet blev godkendt.

ORIENTERING
2.1.

Resultatopgørelse pr. 20. oktober 2019.
Trine gennemgik resultatopgørelse og status.
Nøgletal:
Resultat: 173.046,13 kr.
Balance: 370.826,94 kr.
Medlemstal: 450
Venteliste: 44

2.2.

Orientering om processen med konvertering til
nyt nøglesystem.
Kenneth og Henning orienterede om overgangen til
det nye låsesystem.
Systemet fungerer nu, således at alle medlemmer
kan anvende deres nøglebrik for at låse sig ind i
anlægget i foreningens brugstid.
Den midlertidige kode til låsesystemet er blevet
lukket fredag den 18. oktober 2019 kl. 14.00.

BESLUTNING
3.

Drøftelse af oplæg til brugeraftale for
Vinterbaderforeningen Morgenrødens brug af
Tirsbæk Vinterbad.
Bestyrelsen ønsker, at brugeraftalen udarbejdes som
en langsigtet aftale, hvor rammen og principperne
for foreningens brug af Tirsbæk Vinterbad
fastlægges.
Henning og Karen gennemskriver oplægget med de
faldne bemærkninger og rundsender det til
bestyrelsen, inden det sendes videre til kommunen.

Henning og
Karen

Bestyrelsen drøftede endvidere under dette punkt at
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udarbejde et velkomst/informationsbrev til nye
medlemmer.
Brevet skal indeholde praktiske informationer om,
hvordan man som nyt medlem begår sig i foreningen
og på Tirsbæk Vinterbad.
Trine og Henning udarbejder dette materiale, som
sendes via mail til de nye medlemmer.

Trine og Henning

Bestyrelsen ønsker et møde med en
forsikringsrådgiver fra DGI, som gennemgår de
forsikringer, som foreningen har via sit medlemskab
i DGI.
Trine aftaler dette møde, som kunne blive afholdt i
forbindelse med et bestyrelsesmøde.
4.

Drøftelse af ventelisteproblematikken i
sæsonen 2019-20.
Som nævnt under punkt 2.1. er der pt. 44 personer
på ventelisten.
Bestyrelsen besluttede, at der i sæsonen 2019-20
kan optages yderligere 56 personer, således at det
samlede antal er 100 personer.
For at blive optaget på ventelisten, skal man indbetale et
gebyr på 100 kr. Beløbet modregnes i en evt. senere
kontingentbetaling, men tilbagebetales ikke, hvis
medlemskab ikke opnås, eller hvis man alligevel ikke ønsker
medlemskab.
Personer, som er optaget på ventelisten, bliver stående på
listen, indtil de enten bliver optaget som medlemmer eller
meddeler foreningen, at de ikke ønsker at stå på ventelisten
længere. Ventelistepersoner tilbydes automatisk
medlemskab, når der er plads til nye medlemmer.
Optagelse på venteliste sker ”efter først til mølle princippet”
og kun via foreningens hjemmesiden under fanebladet
”medlemskab.”
Der bliver åbnet for optagelse på ventelisten
torsdag den 14. november 2019 kl. 00.00.
Information om denne procedure sker via næste
nyhedsbrev, som udsendes til medlemmerne. Nyhedsbrevet
kan endvidere læses af alle interesserede på foreningens
hjemmeside www.morgenrøden.dk

5.
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Med udgangspunkt i den massive interesse, som
foreningen har oplevet gennem det seneste år for at
blive medlem af Vinterbaderforeningen Morgenrøden
og Vejle Kommunes afvisning af at tildele foreningen
yderligere rådighedstimer i anlægget ved Tirsbæk
Strand, har bestyrelsen besluttet at undersøge
nedenstående to områder til bunds for at kunne
vurdere, om der kan skabes yderligere muligheder
for at tilgodese ovennævnte massive interesse.

Trine

Konkretisering af ide og handlingsplan for:
1.
Etablering af yderligere saunafaciliteter for
foreningens medlemmer
Henrik fremlagde tanker og ideer for etablering af
yderligere sauna- og badefaciliteter. Oplægget blev
som efterfølgende grundigt diskuteret i bestyrelsen.
Bestyrelsen besluttede, at Henrik og Karen skulle
arbejde videre med ideerne og evt. tage kontakt til
andre vinterbaderforeningerne for at høre om deres
erfaringer på dette område.

Henrik og Karen

I overvejelserne indgår også evt. besøg i andre
foreninger for at besigtige deres faciliteter og høre
om deres erfaringer.
Bestyrelsen får præsenteret et nyt oplæg på et
bestyrelsesmøde først i det nye år.
2.
Kontakt til andre vinterbaderforeninger ved
Vejle Fjord for at høre om deres erfaringer med
drift af en vinterbaderforening.
Kirstine har haft kontakt til en initiativgruppe, som
har en tilknytning til Brejning Havn for at høre,
hvilke tanker og idéer de har gjort sig i forbindelse
med at etablere vinterbaderfaciliteter i tilknytning til
Brejning Havn.
Dette initiativ er et rent privat initiativ uden
involvering af offentlige myndigheder.
Gruppen er endnu ikke så langt i sin idévikling, men
vil forsætte sit arbejde i det kommende år.
Vi forholder os afventende og iagttagende i forhold
hertil.
6.

7.

Bemandingsplaner for frivillige ved
fuldmånebadninger, saunagusaftner og andre
arrangementer.
Er alle aftaler på plads?
Karen er kontaktperson til saunagusgruppen.
Alle aftaler er på plads.

Karen

Kirstine er kontaktperson til gruppen af frivillige
hjælpere til fuldmåne-, vintersolhvervs-, og
jævndøgnsbadninger.
Kirstine kontakter Polykratis for at koordinere de
initiativer, som han har taget.

Kirstine

Deltagelse i Skagenfestival den 23.-26. januar
2020.
I forbindelse med udsendelse af næste nyhedsbrev
følger en appetitvækker for den kommende Skagen
Vinterbaderfestival fra torsdag den 23. januar 2020
til søndag morgen den 26. januar 2020.
Når foreningen modtager den endelige information,
sendes den direkte ud til alle medlemmer.
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8.

Ikke medlemmers kontakt til foreningen, når
deres nøglebrik/kode af forskellige årsager
ikke virker.
Hvordan skal foreningen forholde sig sådanne
henvendelser?
Karen har oplevet, at ikke medlemmer af
Morgenrøden som brugere af Tirsbæk Vinterbad
kontakter hende - også sent på aftenen f.eks. kl.
23.30 – og meddeler, at de ikke kan komme ind i
det lukkede rum efter deres ejendele, da døren er
låst, og der ikke bliver reageret på det nødnummer,
som kommunen har oplyst skal anvendes i
nødstilfælde.
Det er bestyrelsens opfattelse, at det alene er en
sag mellem den enkelte person og Vejle Kommune,
samt at det er kommunens ansvar, at de nødnumre,
som opgives også virker i praksis.

9.

Åben for tilføjelser:
9.1. Prøvebadning.
Bestyrelsen besluttede at ophæve ordningen med
mulighed for prøvebadning, som tidligere har været
gældende.
Det skyldes alene, at der er indført medlemsstop i
den kommende sæson, hvorfor det efter
bestyrelsens opfattelse ikke giver mening at tilbyde
prøvebadning, når der alligevel ikke kan opnås
medlemskab.
Der henvises i stedet for til den etablerede
gæstebadeordning, som er beskrevet nærmere på
www.morgenrøden.dk – klik på regler i fanebladet
og klik på gæsteordning.

10.

Næste møde:
Tirsdag den 3. december 2019 kl. 19.00 –
21.00 i Det røde Hus.

11.

Eventuelt
Intet.

Vejle, den 24. oktober 2019
For referatet:
Henning Damsbo Brix
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