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Referat af bestyrelsesmøde i Vinterbaderforeningen Morgenrøden 
 

 

Tid: Mandag 17. maj 2021 kl. 19.00-21.00  

 
Sted: Det Røde Hus, Tirsbæk Strand 

 
Deltagere: 
 

Karen Blok, Kirstine Hansen, Henrik Senius, Alis Rasmussen, Paul Fabricius 
 

Fraværende: Else-Kathrine Pedersen, Charlotte Juhl 
 
GODKENDELSE  Bilag Ansvarlig         

1.1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 

  

1.2. Godkendelse af referat af møde 12. april 2021 
Referatet blev godkendt. 

  

ORIENTERING    

2.1. Aktuel økonomisk status 
Se bilagene til dette punkt (regnskab og kontospecifikatio-
ner). 
På trods af et meget anderledes år, svarer indtægter og 
omkostninger nogenlunde til et normalt år. Omkostningerne 
til gratis glögg mv i januar/februar sidste år svarer nogen-
lunde til de rengøringsomkostninger, der er sparet, fordi 
sauna m.v. ikke har været i drift.  
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2.2. 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 venteli-
ste egentligt medlemskab. 

  

2.3. Evt. info fra ”Politisk opmærksomhedsgruppe” 
Ingen information fra gruppen 

  

2.4. Nyt om Det Røde Hus 
Møde med Thomas Schmidt Vejle Kommune afholdt 21. 
april. Der henvises til tidligere udsendt ”20210421 Møde-
sammenfatning.pdf”. 
Vi afventer kommunens tilbagemelding til os. 

  

BESLUTNING    

3 Evaluering af sæsonen 2020/21 
Pga. coronarestriktioner, der har medført aflysning af arran-
gementer og fravær af sauna mv, har sæsonen været en 
udfordring. Medlemmerne har udvist stor omstillingspara-
thed, fleksibilitet og forståelse. Så sæsonen har alligevel 
været meget positiv. 
Saunaen har været særdeles savnet af medlemmerne. 
 
Vi har været stor interesse for vinter- og helårsbadning. Har 
været tydeligt med de mange ikke-medlemmer, som også 
har badet fra broen. 
 
Meget positivt er også, at ingen corona-smitte-tilfælde kan 
henføres til vores ophold på broen. 
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4. Indledende overvejelser om aktiviteter og forventnin-
ger til næste sæson 
Sæsonen planlægges ud fra en forventning om, at forholde-
ne vil være som før coranaen indtraf. D.v.s. at det antages 
at sauna og andre pavilloner monteres på broen som for 
året 2019/2020. 
 
Muligvis sættes en yderligere sauna op nær det røde hus. 
Denne sauna er mindre end bro-saunaen, og vil være forbe-
holdt Morgenrødens medlemmer og den forventes åben i fle-
re timer end bro-saunaen. 
 
Der forventes lavet en aktivitetsplan med udgangspunkt i 
planen for 2019/2020. 
 
F.eks. åbningsaktivitet på broen med grill. 

  
 

5. Kommende statusmøde med Vejle Kommune  
Kommunen har ikke vendt tilbage med dato for næste sta-
tusmøde. Karen rykker kommunen herfor. 
 
Det er fortsat nødvendigt at arbejde for, at foreningen får 
tildelt yderligere timer i sauna. 
 
Nogle yderligere timer kunne ligge marginalt på dagen, hvor 
saunaen bestemt ikke kan lejes ud til andre sider. Der er 
f.eks. ønske om, at saunaen kan benyttes en time tidligere 
om morgenen - altså allerede fra kl. 05. 

 Karen 

6. Næste møde 
Mandag den 16. august 2021 kl. 19.00-21.00 i Det Røde 
Hus. 
Generalforsamling holdes første søndag i september. Bent 
Mikkelsen er blevet kontaktet og kan være dirigent. 

  

7. Eventuelt 
Hvis der mod forventning ikke etableres sauna m.v. på bro-
en til efteråret, men kun læskærme som nu, ønskes der 
bredere overdækning (tag) over læskærmene, så omklæd-
ning kan ske i tørvejr. 

  

 
 
Vejle, den 18-05-2021. Referent: Paul Fabricius 
 
 


