Referat af bestyrelsesmøde i Vinterbaderforeningen Morgenrøden
Tid:

Mandag den 28. september 2020 kl. 19.00-21.00.

Sted:

Det røde Hus ved Tirsbæk Strand

Deltagere:

Karen Blok, Kirstine Hansen, Else-Kathrine Pedersen, Henrik Senius, Charlotte Juhl, Alis Rasmussen, Paul Fabricius

GODKENDELSE
1.1.
1.2.
ORIENTERING
2.1.

Bilag

Ansvarlig

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med enkelte datojusteringer.
Godkendelse af referat af møde 6. september 2020
Referatet blev godkendt.

Status på tilmeldinger og optagelse fra venteliste
Ledige pladser er tilbudt personer på venteliste, som skal
have foretaget indbetaling senest fredag 2. oktober for at
blive egentlige medlemmer. Derefter åbnes ventelisten for
nye tilmeldinger jf. punkt 6 nedenfor.
Hvis en person på venteliste er blevet tilbudt medlemsskab
og ikke benytter sig af tilbuddet, slettes personen fra ventelisten. Person kan komme på venteliste igen ved at tilmelde
sig igen betale et nyt gebyr herfor og indplaceres så på ventelisten med tidspunkt for den seneste betaling og mister
dermed sin tidligere prioritet.

2.2.

Kommunens opsætning af læ-hegn m.v. på broen
Der har været afholdt møde med kommunen 22. september.
Foreningen havde ønsket læhegn m.v. og med placering
som angivet i bilag til indkaldelse af dette bestyrelsesmøde.
Kommunen har efterfølgende meddelt, at åbent omklædningsrum af tekniske grunde kun kan placeres som hidtil
samt af bænke opsættes med længder som eksisterende
materialer muliggør (bliver lidt kortere end ønsket).
Der foreligger p.t. ikke konkret svar vedr. ønsket om belysning og brusere på broen.
Kommunen forventer at flydebro, tømmerflåde og tov med
bøjer demonteres af kommunen og at kommunen monterer
læhegn og åbent omklædningsrum i indeværende uge.

BESLUTNING
3.

Fastlæggelse af ”16. oktober: Fuldmånebad”
Der er ikke fuldmåne – men nymåne – 16. oktober. Intet arrangement denne dato, idet der afholdes arrangementer 1.
oktober og 31. oktober.

4.

Fastlæggelse af foreningens aktiviteter for 2020/21
Aktiviteterne blev planlagt under hensyn til de gældende corona-regler. Det giver begrænsninger mht. deltagerantal,
servering af mad og drikke, afstandskrav m.v. Desuden må
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der ikke være mere end 15 personer af gangen på broen.
Følgende aktiviteter besluttedes:










5.

Torsdag 1. oktober:
Sæsonåbning kl. 06:15-09:00.
Lørdag 31. oktober:
Fuldmånearrangement kl. 16-18
Mandag 30. november:
Fuldmånearrangement kl. 16-18
Mandag 21. december:
Vintersolhverv kl. 16-18
Fredag 1. januar:
Nytårskur kl. 16-18
Torsdag 28. januar:
Indhold ikke fastlagt. kl. 19-21
Søndag 7. februar:
Hedensted Svømmehal kl. 06:00-08:30
Lørdag 20. marts:
Jævndøgnsbadning kl. 16-18
Lørdag 27. april:
Fuldmånebadning og sæsonafslutning kl. 19:0021:00

Karen
Henrik
Henrik, Alis

Kirstine,
Karen

Henrik
Henrik, Alis


Forhold vedr. brugen af Det Røde Hus, herunder relation til ”Sild og Skrubber”
Morgenrøden ønsker at opretholde det gode forhold til ”Sild
og skrubber” og ønsker f.eks. ikke at påvirke eller bruge lokalet, som ”Sild og skrubber” anvender. Karen informerer
”Sild og skrubber” og Thomas Schmidt Vejle Kommune herom.

Karen

Det røde hus kan anvendes af Morgenrødens medlemmer
f.eks. til kaffe, hygge, omklædning, brusebad.
Vigtigt:

Morgenrødens medlemmer kan KUN anvende huset
indenfor de tidsintervaller, som fremgår af
www.morgenrøden.dk (startsiden, se her afsnittet
”Åbningstider”).

Medlemmerne anvender den kode, der er oplyst i
velkomstbrev (af sikkerhedsmæssige grunde kan
koden ikke vises på foreningens hjemmeside)

Også her er de generelle corona-forholdsregler vigtige.
6.

Åbning af ventelisten
Ventelisten vil stadig have et maksimum på 100 personer.
Tilmelding til ventelisten åbnes søndag 4. oktober kl. 18:00.
Der informeres om denne åbning på www.morgenrøden.dk
fra tirsdag 29. september aften.
Paul foretager den fornødne programmering og hjemmesideopdatering som klargøring til åbning.

7.

Planer for ”Politisk opmærksomhedsgruppe”
Alis redegjorde kort for, at gruppen havde ønsket enkelte
spørgsmål besvaret som forberedelse til dens arbejde. Karen besvarer disse spørgsmål. Gruppen vil arbejde for, at
kommunen tildeler Morgenrøden flere timer. Gruppen ønsker at bruge andre spor end dem, som foreningen tidligere
havde anvendt.
Bestyrelsen understregede at gruppen arbejder selvstændigt
og uafhængigt af bestyrelsen.
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8.

Næste møde
Mandag den 26. oktober 2020 kl. 19.00-21.00.

9.

Eventuelt
Henrik foreslog en støtteforening ”Vinterbaderforeningen
Morgenrødens Venner” som indtægtsskabende element. Han
uddyber dette på næste bestyrelsesmøde.

Vejle, den 29-09-2020. Referent: Paul Fabricius
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