Referat af bestyrelsesmøde i Vinterbaderforeningen Morgenrøden
Tid:

Tirsdag den 3. december 2019 kl. 19.00 – 21.00

Sted:

Det røde Hus ved Tirsbæk Strand

Deltagere:

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

Dagsorden:
GODKENDELSE
1.1.

Bilag

Ansvarlig

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev udvidet med tilføjelse under punkt 5:
Henvendelse fra TV2.

1.2.

Godkendelse af referat af møde onsdag den 23.
oktober 2019
Referatet blev godkendt.

ORIENTERING
2.1.

Resultatopgørelse pr. 29. november 2019
Nøgletal:
Resultat: 156.253,30 kr.
Balance: 358.956,39 kr.
Medlemstal: 450
Venteliste: 92.

2.2.

Markering af

Vintersolhverv lørdag den 21. december
2019 kl. 18.00 – 21.00
Foreningen markerer årets vintersolhverv lørdag
den 21. december 2019 mellem kl. 18.00 og
21.00.
Anlægget er reserveret til foreningens
medlemmer i dette tidsrum og nøglebrikken skal
anvendes for at åbne låste døre i
omklædningsrum og sauna/bad/toilet.
Der mangler frivillige hjælpere til opstilling af
lamper m.m. Evt. frivillige hjælpere aftaler
indbyrdes løsning af de praktiske opgaver.


Nytårstaffel onsdag den 1. januar 2020 kl.
16.00 – 19.00
Foreningen markerer årsskiftet ved et særligt
arrangement, hvor der serveres boblevand og
kransekage i tidsrummet kl. 18.00 – 19.00.
Karen og Kirstine sørger for indkøb af boblevand
og kransekage.

Karen/Kirstine

BESLUTNING

1

2
3.

Fastlæggelse af indhold og rammer for
foreningsaften onsdag den 15. januar 2020 kl.
19.00 – 21.00 i Det røde Hus.
Temaet for foreningsaftenen er ”Suppe, sang og
samvær.”
Arrangementet starter med fællesspisning i Det røde Hus
kl. 19.00. Charlotte sørger sammen med tre frivillige
hjælpere for det praktiske vedrørende mad.

Charlotte

Klargøring af lokalet – borddækning m.m. – sker efter
samme model som arrangementet i januar 2019.

Alle

Charlotte udvælger sange samt skaffer sangbøger.

Charlotte

Kirstine undersøger, hvad DGI sangbogen koster.
Bestyrelsen vil evt. overveje at købe et sæt af denne
sangbog til senere brug.

Kirstine

Trine sørger for engangsservice og drikkevarer.

Trine

Bestyrelsen opfordrer medlemmer, som har lyst at
bidrage til underholdning i løbet af aftenen om at melde
sig. Det kunne f.eks. være:

Spille et stykke musik

Læse et digt

Fortælle en historie
Evt. interesserede kan melde sig via
info@morgenroeden.dk eller blot melde sig på selve
aftenen.
Der kan max. deltage 50 personer.
Der udsendes speciel invitation via mail til alle
medlemmer i starten af 2020.
Arrangementet er gratis.
4.

Fastlæggelse af tidspunkt for besøg af
forsikringskonsulent fra DGI vedrørende
orientering om Idrættens Forsikringer (bl.a.
arbejdsskade- og ansvarsforsikring.)
Udviklingskonsulent Orla Mikkelsen, DGI, deltager i
bestyrelsesmødet mandag den 17. februar 2020 fra kl.
19.00 – 20.00. Han vil give en generel information om
DGI og DGI’s forsikringer.
Trine aftaler de praktiske ting med Orla Mikkelsen.

5.

Åben for tilføjelser
5.1. Henvendelse fra TV2 vedrørende
vinterbadning.
TV2 ønsker at lave en udsendelse om vinterbadning, som
fortsat bliver mere og mere populært, og har derfor
rettet henvendelse til foreningen, idet den gerne vil have
foreningen og medlemmernes medvirken til at lave
denne udsendelse.
Bestyrelsen har besluttet, at foreningen gerne vil
medvirke i denne udsendelse.
Det er aftalt, at TV2 kommer på besøg i Tirsbæk
Vinterbad i foreningens normale åbningstid mandag den
16. december 2019 mellem kl. 16.00 og 19.00 for at
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Trine

lave optagelser til udsendelsen.
Henrik er tovholder og aftaler det videre forløb med
journalist Jakob Svensmark, TV2.
6.

Henrik

Næste møde:
Mandag den 6. januar 2020 kl. 19.00 – 21.00
Der er forhåndsafbud fra Kirstine Hansen.

7.

Eventuelt.
Trods gentagne henvendelser dels fra bestyrelsen og dels
fra medlemmerne til Vejle Kommune vedrørende fejl og
mangler på anlægget ved Tirsbæk Strand, er disse endnu
ikke udbedret.
Karen laver endnu engang en samlet liste over disse fejl
og mangler og sender den til Vejle Kommune.

Karen

Karen oplyste, at foreningen har modtaget en bog om
vinterbadning skrevet af vinterbader Bent Nielsen. Titel:
”Himmel, Hav og Horisonter.”
Henning hænger information om bogen op i det lukkede
omklædningsrum, således at evt. interesserede kan
rekvirere den.

Henning

Charlotte nævnte, at hun i anden anledning havde besøgt
vinterbaderfaciliteter i Bogense og Vejers.
Der kan være inspiration at hente i det videre arbejde
med den igangværende proces med yderligere
saunafaciliteter for foreningens medlemmer.
Venlig hilsen
Karen Blok
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