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Referat af bestyrelsesmøde i Vinterbaderforeningen Morgenrøden 
 

 

Tid: Mandag 16. maj 2021 kl. 19.00-20.45  

 

Sted: Det Røde Hus, Tirsbæk Strand 

 

Deltagere: 

 

Karen Blok, Kirstine Hansen, Henrik Senius, Else-Kathrine Pedersen, Char-

lotte Juhl, Alis Rasmussen, Paul Fabricius 

 

 
GODKENDELSE  Bilag Ansvarlig         

1.1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 

 

  

1.2. Godkendelse af referat af møde 17. maj 2021 
Referatet blev godkendt. 
 

  

ORIENTERING    

2.1. Aktuel økonomisk status 

Se bilagene til dette punkt (regnskab og kontospecifikatio-
ner). Ingen væsentlige ændringer siden sidste møde. 
 

1 og 2  

2.2. Venteliste/medlemstal pt. 
Aktuelt er der 448 medlemmer og 99 på venteliste. 
 

  

2.3. Nyt om Det Røde Hus 
Karen har d.d. forespurgt Vejle Kommune om status. 

Spørgsmålet om den fremtidige brug ligger nu i kommunens 
plan-afdeling. Der er flere andre interesseret i bygningen (vi 
har ingen information om hvem eller formål). Der kommer 
næppe nogen afklaring før kommunalvalget 16-11-2021. 

 
I forlængelse af dette var der en længere drøftelse af mulig-
hederne for at få bedre faciliteter (kunne alternativt løses 
ved at foreningen fik tildelt markant flere timer i de nuvæ-
rende faciliteter). Der er flere primære årsager til behovet 
for bedre faciliteter: 

 Der er ofte for stor trængsel i både omklædnings-
rum og sauna med det nuværende medlemstal 

 Der er en lang venteliste, som endda har loft  
 Endnu flere ville nok indmelde sig, hvis de kunne få 

adgang uden den lange venteliste. 

 

  

BESLUTNING    

3 Kandidater til bestyrelsen præsenter sig på generalforsam-
lingen. 
 
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter mødes dagen for ge-
neralforsamlingen ca. kl. 8 for diverse klargøring. Henrik er 
forhindret denne dag. 
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4. Efter en generel drøftelse af budgettet konkluderedes: 

 Enighed om fortsat at opbygge finansielt beredskab 
med henblik på bedre faciliteter for medlemmerne 

 Tilbyde medlemmerne en forfriskning søndag mor-
gener en del af vinteren ligesom seneste vinter. 

 
Det besluttedes, at foreslå generalforsamlingen, at kontin-
gentet hæves fra de nuværende 400 kr. til 500 kr. Kontin-

gentforhøjelsen begrundes i omkostningerne for de for med-
lemmerne så gratis ”søndagsforfriskninger”. Dette vil være 
første kontingentforhøjelse i foreningens levetid (5 år). 
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5. Det forventes at vi i år får de samme faciliteter som i 
2019/2020. 

Timetallet er udvidet lidt (tiden fra kl. 05-06 morgen og tre 
hele dage). 
Sauna og omklædningsrum forventes monteret som i 2019-
2020 og tidligere. 

Myndighedernes coronaregler forventes slækket meget in-
den åbningen 1. oktober. Foreningen vil følge myndigheder-

nes regler men ikke opstille yderligere/strammere regler. 
 

  

6. Næste møde 
Søndag den 5. september 2021 i forlængelse af generalfor-
samlingen. 
 

  

7. Eventuelt 
 VID (fællesforening for vinterbaderforeningen i DK) 

afholder årsmøde 23-10-2021 i Kolding. En repræ-
sentant for bestyrelsen deltager så vidt muligt. 

 Visse forhold vedr. hjertestarter undersøges af Alis. 

 Charlotte fortsætter som administrator for Face-

bookgruppen ”Morgenrøden - For medlemmer” og 

forespørger Kenneth, om han også fortsætter. 
 Foreningens tre frivillige gusmestre fortsætter. 
 Kenneth fortsætter om administrator af nøglebrik-

ker. 
 Kim fortsætter med rengøring 

  

 

 

Vejle, den 17-08-2021. Referent: Paul Fabricius 

 

 


