Referat af bestyrelsesmøde i Vinterbaderforeningen Morgenrøden
Tid:

Mandag den 12. april 2021 kl. 18.00-20.30.

Sted:

Det Røde Hus, Tirsbæk Strand

Deltagere:

Karen Blok, Kirstine Hansen, Henrik Senius, Alis Rasmussen,
Charlotte Juhl (via Teams), Paul Fabricius

Fraværende:

Else-Kathrine Pedersen
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Bilag

Ansvarlig

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Godkendelse af referat af møde 10. marts 2021
Referatet blev godkendt.
Aktuel økonomisk status
Se bilagene til dette punkt (regnskab og kontospecifikationer).
Intet at bemærke.
Venteliste/medlemstal pt.
Aktuelt er der 448 medlemmer og 99 på venteliste.
To medlemmer har udmeldt sig. Pga. det senere tidspunkt
og p.t. fravær at sauna er der ikke tilbudt nogen fra venteliste egentligt medlemskab.
Evt. info fra ”Politisk opmærksomhedsgruppe”
Ingen information fra gruppen

1 og
2

Sæsonafslutningsarrangement tirsdag 27. april
Arrangementet gennemføres i tidsrummet 1700-2000.
Der laves en vagtplan, så nogle fra bestyrelsen er til stede i
hele tidsrummet.
I næste nyhedsbrev informeres om arrangementet og om,
at tilmelding via e-mail til info@morgenroeden.dk er påkrævet for deltagelse.
Tilmeldingsfrist fredag 23. april kl 1200.
Der lægges vægt på at arrangementet gennemføres under
hensyn til de generelle forhold til imødegåelse af coronasmitte (f.eks. opretholdelse af afstand).
Der uddeles en gratis sandwich og øl eller vand til tilmeldte
deltagere.
Ønskes anden forplejning (f.eks. kaffe/te) skal deltagerne
selv medbringe dette.
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4.

Ideoplæg vedr. Det Røde Hus
Der var en længere drøftelse af ideoplægget vedr. Det Røde
Hus.
Der var beklagelse af, at den optimale løsning ikke forventes
at kunne etableres. Den optimale løsning ville være at udbygge brohovedet i Tirsbæk, så det kunne rumme flere personer ad gangen (større sauna, omklædningsrum mv.) eller
alternativt placere faciliteter på ponton(-er) ud for kysten.
Den optimale løsning indebærer også, at foreningen kan råde over faciliteterne og at de f.eks. ikke skal fjernes om
sommeren.
Derfor valgtes at fokusere på mulighederne beskrevet i ideoplægget, som indeholdt tre skitser. Bestyrelsen prioriterede de tre skitser således:

Prioritet 1: Skitse 1: Havestue i DRH ombygges til
sauna

Prioritet 2: Skitse 3: Pavilloner ved DRH

Prioritet 3: Skitse 2: Nuværende klublokale i DRH
ombygges til sauna
Ideoplægget justeres lidt på grundlag af aftenens drøftelser.
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Bestyrelsen arbejder videre med en løsning på følgende
grundlag:

Etablering af en løsning, hvor foreningen har fuld
råderet over faciliteterne og står for driften

Faciliteterne skal være til rådighed året rundt

Langsigtet leje/låne-aftale (f.eks. 10-20 år) med
kommunen

Kommunen foretager udvendig istandsættelse, tilpasning og vedligeholdelse

Foreningen foretager indvendig etablering af faciliteter og vedligeholdelse af disse

Foreningen søger midler fra fonde til indvendig etablering

Medlemskontingenter skal kunne dække den løbende drift

Renovering/ombygning af lokaler tager mindst én
sæson
Kontakt herom til kommunen
Karen tager kontakt til kommunen for drøftelse med udgangspunkt i ideoplægget.
Eventuelt
Der er behov for at få nyt medlem til bestyrelsen.
I nyhedsbrev samt på Facebook-gruppen for medlemmer
opfordres medlemmer om at melde deres interesse.
Næste møde
Mandag den 17. maj 2021 kl. 19.00-21.00 i Det Røde Hus.

Paul

Karen
Karen
Kirstine

Vejle, den 13-04-2021. Referent: Paul Fabricius
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