Referat af bestyrelsesmøde i Vinterbaderforeningen Morgenrøden
Tid:

Mandag den 6. januar 2020 kl. 19.00 – 21.00.

Sted:

Det røde Hus ved Tirsbæk Strand

Deltagere:

Karen Blok, Henning Damsbo Brix, Else-Kathrine Pedersen, Henrik Senius, Charlotte
Juhl.
Afbud fra Kirstine Hansen.

Dagsorden:
GODKENDELSE
1.1.

Bilag

Ansvarlig

Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev udvidet med punkterne 7.1, 7.2
og 7.3.

1.2.

Godkendelse af referat af møde tirsdag den 3.
december 2019.
Referatet blev godkendt.
Under dette punkt gennemgik bestyrelsen de praktiske opgaver ifm. med foreningsarrangementet
”Suppe, sang og samvær” onsdag den 15. januar
2020.
Trine sender information ud om, at alle deltagere
selv skal tage kaffe/the + kopper/krus med til arrangementet den 15. januar, som nu er fuldtegnet.

ORIENTERING
2.1.

Trine

Resultatopgørelse pr. 6. januar 2020
Trine orienterede om nøgletal:
Resultat: 147.735,14 kr.
Balance. 351.067,89 kr.
Medlemstal: 450
Venteliste: 102

2.2.

Ændring på foreningens suppleantposter.
Kenneth har meddelt bestyrelsen, at han på grund
af helbredsmæssige årsager trækker sig fra suppleantposten.
Han fortsætter med at administrere nøglebrikordningen, hvorimod han ikke længere varetager opgaven som administrator af Facebookgruppen: Morgenrøden – for medlemmer.

BESLUTNING
3.

Administrator for foreningens Facebookgruppe
– Morgenrøden for medlemmer.
Charlotte overtager administratorfunktionen af Facebookgruppen: Morgenrøden – for medlemmer.
Charlotte og Kenneth aftaler tidspunkt for overdra-
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gelse.
4.

Udarbejdelse af brugeraftale mellem Vejle
Kommune og Vinterbaderforeningen Morgenrøden vedr. foreningens brug af Tirsbæk Vinterbad.
Karen og Henning orienterede om processen med
udarbejdelse af brugeraftale vedr. foreningens brug
af Tirsbæk Vinterbad.
Der forhandles fortsat med kommunen om formulering af enkelte områder, idet der endnu ikke er opnået fælles forståelse af disse områder.

5.

Præcisering af ansvar for reparation og vedligeholdelse af Tirsbæk Vinterbad.
Tirsbæk Vinterbad ejes af Vejle Kommune. Det betyder, at almindelig vedligeholdelse og udskiftning af
inventar i faciliteterne påhviler Vejle Kommune.
Bestyrelsen beder derfor medlemmerne om at rapportere fejl og mangler til kommunen først og
fremmest via app’en ”Giv et praj VK” eller alternativt
sende en mail til formand@morgenroeden.dk med
en kort beskrivelse af fejlen eller manglen – gerne
ledsaget af et billede.
Denne mail vil herefter blive sendt videre til Vejle
Kommune.
Bestyrelsen henstiller til alle medlemmer om ikke
selv at foretage reparation af fejlen eller manglen,
selv om det er gjort i en god mening.
Det kan i visse tilfælde medføre ansvars- og erstatningsmæssige konsekvenser for enten foreningen
eller det enkelte medlem.
Det ønsker bestyrelsen ikke bliver aktuelt.

6.

Fjernelse af glemte sager fra det lukkede omklædningsrum ved Tirsbæk Vinterbad.
Der ophobes igennem sæsonen et lager af glemte
sager i det lukkede omklædningsrum.
Bestyrelsen ønsker at få ryddet op på dette område
og har derfor besluttet at igangsætte følgende ordning:





Der opstilles en plastikkurv – mærket
”Glemte sager” under bænken i det lukkede
omklædningsrum.
Her anbringes alle glemte sager, indtil den
1. i en måned, hvorefter det flyttes til en
plastikkurv i Det røde Hus.
Her opbevares de glemte sager til den 1. i
den følgende måned.
Hvis glemte sager herefter ikke er afhentet,
bliver de kørt til et genbrugscenter.

Henning sørger for indkøb og mærkning af kurve til
omklædningsrummet og Det røde Hus.
Da bestyrelsen har rigeligt med arbejdsopgaver,
ønsker den, at 1 – 2 medlemmer administrerer de
praktiske opgaver i ordningen.
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Henning

Det betyder, at de skal sørge for hver den 1. i en
måned dels at bringe glemte sager fra omklædningsrummet til Det røde Hus og bringe glemte, ikke
afhentede sager til et genbrugscenter.
Medlemmer, som gerne vil hjælpe med at løse denne opgave kan henvende sig til bestyrelsen via mail
info@morgenroeden.dk
Ordningen træder i kraft, når der er truffet aftale
med de medlemmer, som har meldt sig til at løse
opgaven.
Der informeres via det kommende nyhedsbrev om
denne ordning.
Henning
7.

Åben for tilføjelser:
7.1. Medlemshenvendelse til bestyrelsen om
foreningens markering af medlemmernes private mærkedage.
Bestyrelsen har tidligere drøftet dette emne og har
på den baggrund besluttet, at foreningen ikke markerer medlemmernes private mærkedage.
Dels vil det være en vanskelig opgave blandt 450
medlemmer at fastlægge, hvilke begivenheder, der
skal markeres, og hvilke der ikke skal, dels vil det
vanskeligt at indhente information om, hvornår de
forskellige medlemmer har noget at fejre.
Bestyrelsen ønsker at denne politik forsat skal være
gældende, men den noterer også med glæde, at der
mere eller mindre spontant foregår fejringer på broen i forskellige mindre fora.
Karen sender skriftligt svar til det pågældende medlem.

Karen

7.2. Medlemmernes brug af Det røde Hus.
Foreningen har aftalt med Kultur- og Fritidsafdelingen i Vejle Kommune, at foreningen og dens medlemmer kan anvende lokalerne i Det røde Hus til
foreningsaktiviteter.
Bestyrelsen har i starten af denne sæson orienteret
alle medlemmer i brevet ”Velkommen til Vinterbaderforeningen Morgenrøden” om denne mulighed.
For god ordens skyld gentages denne information
nedenstående:
”Det Røde Hus.
Foreningens medlemmer må anvende lokalerne i Det
Røde Hus til foreningsaktiviteter. Dvs., at hvis I
f.eks. er en gruppe, som gerne vil samles, efter I
har badet og f.eks. drikke en kop kaffe, kan I låse
jer ind via den røde dør ved vejen. På væggen hænger en sort nøgleboks, som indeholder nøglen til
døren. Koden er 082013. Husk at rydde op efter jer
og hænge nøglen tilbage i boksen. Her skal du også
bruge koden for at låse nøgleboksen.”
Det skal understreges, at det kun er medlemmer af
foreningen, der kan benytte sig af denne mulighed.
Det betyder også, at alle deltager i en samling eller
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lignende skal være medlem af foreningen.
Man kan altså ikke gøre brug af muligheden, hvis
der deltager ikke medlemmer!
7.3. Fastsættelse af generalforsamling for sæsonen 2020-21.
Generalforsamling holdes søndag den 6. september
2020 kl. 10.00 i Foreningernes Hus i Vejle.
8.

Næste møde
Mandag den 17. februar 2020 kl. 19.00 – 21.00 i
Det røde Hus.

9.

Eventuelt.
Henrik orienterede om de foreløbige planer for arrangementet ”Vildmarksbad – mandag den 9. marts
2020 fra kl. 16.00 – 20.00.
Det bliver vildt!!!

Vejle, den 7. januar 2020
For referatet
Henning Damsbo Brix
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