
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Vinterbaderforeningen Morgenrøden 
 

 
 
Tid: Mandag 21. februar 2022 kl. 19.00-21.15 

 
Sted: Det Røde Hus, Tirsbæk Strand 

 
Deltagere: Karen Blok, Paul Fabricius, Henrik Senius, Charlotte Juhl, Alis Rasmussen, 

Klaus Abel (konsulent) 

 
Fraværende: Ingen 
  
 

GODKENDELSE  Bilag Ansvarlig         

1.1. Dagsorden godkendt 
 

  

1.2. Referat af møde 24-01-2022 godkendt 
 

  

ORIENTERING    

2.1 Aktuel økonomisk status stort set uændret siden 
sidste møde  

 

2.1  

2.2 Aktuel status for medlemmer og venteliste: 
 Aktuelt medlemsantal er 450 

(medlemsloftet) 
 1 person overført fra venteliste til egentligt 

medlemskab 

 233 er registreret på venteliste 
 

  

BESLUTNING    

3 Evaluering af åbent hus for ventelistepersoner 
13-02-2022: 

Ved åbent hus-arrangement deltog 25-30% af 

dem, som står på ventelisten. Det var uventet 

mange i betragtning af det meget blæsende 

vejr.  

Bestyrelsen overvejer at gennemføre flere af 

disse arrangementer i næste sæson, hvis nogle 

eksisterende foreningsmedlemmer vil 

medvirke. Måske skal sådanne åbent hus være 

åbne også for egentlige medlemmer af 

Morgenrøden. 
 

  
 

4 Gennemgang af sæsonens resterende 
arrangementer (opfølgning): 
Sæsonens sidste tre arrangementer forventes 
gennemført ifølge planen. 
 

  



5  Endnu en drøftelse af alternative fremtidige 
faciliteter: 
Der arbejdes med Det Røde Hus som første prioritet. 
Mærkværdigt nok, vender kommunen ikke tilbage på 

hverken telefoniske eller e-mail henvendelser vedr. 
huset. 
 

Vi er åbne for alternativer til huset. 
 
Vi er opmærksom på, at politikere i dagspressen har 
luftet forskellige muligheder (herunder Albuen og 
Ibæk). Det er vi åbne for. Dog giver vinterbader-
faciliteter uden sauna næppe mening. 

 
Vores medlemmer har krav på klubfaciliteter som 
lever op til den standard, der gælder for andre 
foreninger i Vejle kommune. Vinterbader-klubber i 
andre kommuner har egne faciliteter og dermed 
rådighedsretten over faciliteterne 24/7. 

 

  

6 Eventuelt: 
 Behov for at bestyrelsen bliver fuldtallig 

efter næste generalforsamling. P.t. mangler 
2 best.medlemmer. 

 Vi vil gerne have flere arrangementer, men 
det forudsætter at flere 

foreningsmedlemmer påtager sig enkelte 
opgaver. 

  
 

Referent: Klaus Abel, Paul Fabricius 


