
Referat af bestyrelsesmøde i Vinterbaderforeningen Morgenrøden 

 
 
 
Tid: Mandag 25. oktober 2021 kl. 19.00-21.00  

 
Sted: Det Røde Hus, Tirsbæk Strand 

 
Deltagere: Paul Fabricius, Henrik Senius, Kirsten Spøer, Kirstine Hansen, Charlotte Juhl, 

Alis Rasmussen  
Afbud: Karen Blok  
 
 
 

GODKENDELSE  Bilag Ansvarlig         

1.1. Godkendelse af dagsorden/ er godkendt på nær af 
punkt 3.1 det bliver udsat til næste møde(valg af ny 
sekeratær) 
 

  

1.2. Godkendelse af referat af møde 20.9 2021/godkendt 
 

  

ORIENTERING    

2.1 Kirstine træder ud af bestyrelsen 
Bestyrelsen viser forståelse for Kirstines beslutning  

 Kirstine 

2.2 Beløb bevilget til arrangementer fra genstartspuljen. 
Kommunen har været velvillige til at bevilge støtte 
til foreningen.  

 Charlotte/Kirsten 

2.3 Redegøre for tilmeldingsstatus og økonomi.  
450 medlemmer, 170 på ventelisten. 
 

 Paul 

2.4 Der er nu en venteliste på ca. 170 personer. 
Hvordan udnyttes det bedst? 
Kan man motiverer kommunen til yderligere 
åbningstider? Man kan tage kontakt til fritid og 
kulturforvaltningen, og få vejledning. Samtalen 
fortsætter på kommende møder. 

 Paul 

2.5 Bestyrelsesmøde 9. Maj flyttes til den 16. Maj 
2022 vedtaget 
 

 Paul 

2.6 Info: Teknisk bøvl med nøglebrikker. Kenneth 
har været på ”arbejde” med nøglebrikker, der 
er problemer med medlemsnr. Og nye 
nøglebrikker til eksisterende medlemmer, 
fejlen er fundet, men ikke løst af kommunen. 
 

 Paul 

BESLUTNING    

3. Venteliste ”medlemmer” prøve faciliteterne til 
et åbent arrangement. Arrangementet bliver 
d.13.2.22  kl.12-22.00 Paul ringer til Trine 

Hedemann på kommunen. Vi betaler for de 
timer. På dagen er der mulighed for 
ventelistemedlemmer at møde et 
bestyrelsesmedlem mellem kl.12-16 og efter 
16.00 er faciliteterne åbne for alle medlemmer. 

 Paul/Charlotte 

3.1 Valg af ny sekretær udsættes til næste møde. 
Paul besvarer de mails der ligger i mailboksen 

 Kirstine 



 
4.  Evt. Paul og Kirsten fortæller om landsmødet 

Vinterbaderforeninger i DK. Heilsminde har 
planer om at bygge en sauna ude på vandet. 
Paul har modtaget projektet fra dem. Kirsten 
fortæller om ventelisteproblemer i landet, der 
var tale om ønsker om et firma der kunne 
samle alt den viden der er i eksisterende 
vinterbaderklubber, så det vil være lettere at 

starte nye klubber op. Nuværende klubber 
kunne låne penge ud til etablering af nye 
klubber. 
 
Sauna er repareret kl.18.00 d.25.10.21 

  

 

d.25.10.21 Kirstine Hansen Sekretær  


