Referat fra bestyrelsesmøde i Vinterbaderforeningen Morgenrøden

Tid:

Mandag 16. maj 2022 kl. 19.00-20.45

Sted:

Det Røde Hus, Tirsbæk Strand

Deltagere:

Karen Blok, Paul Fabricius, Henrik Senius, Alis Rasmussen

Fraværende:

Charlotte Juhl

GODKENDELSE
1.1.

Dagsorden godkendt

1.2.

Referat af møde 28-03-2022 godkendt

ORIENTERING
2.1

Bilag

Aktuel økonomisk status:
Som forventet. Pga. corona-nedlukning har året givet overskud, der henlægges til investering i nye faciliteter.

2.2

Aktuel status for medlemmer og venteliste:
•
Aktuelt medlemsantal er 449 (medlemsloftet
minus 1)
•
250 er registreret på venteliste

2.3

Status for dialog med Vejle Kommune om nye
faciliteter:
Vi venter på tilbagemelding fra formanden for teknisk udvalg ved kommunen.
Kort positiv dialog med kulturområdet, dog uden
konkret aktuelt indhold.

BESLUTNING
3.

4

Tidsplan op til ordinær generalforsamling 1109-2022:
•
Indkaldelse til gen.for. vist på foreningens
hjemmesides forside 30-03-2022.
•
Opslag på broen sker i sidste halvdel af juni.
•
Tidsfrist for evt. forslag fra medlemmer er
28-08-2022. Derfor holdes næste bestyrelsesmøde 29-08-2022.
•
Dagsorden med bilag offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 04-09-2022.
Skal vi holde et dialogmøde med medlemmer i
juni?
Dette ville kun være relevant, hvis der havde været
mere afklaring vedr. nye faciliteter. Da det ikke er
tilfældet, afholdes der ikke dialogmøde på dette
tidspunkt men måske i løbet af næste sæson.

2.1a
2.1b

20220415
Oplæg…
(i skitseform sidst i
dette referat)

Ansvarlig
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Input til evalueringsmøde med Vejle Kommune:
•
Afhænger af tilbagemelding jf. pkt. 2.3.
•
Stor glæde blandt medlemmer over de tre
hele dage i denne sæson.
•
Ønske om at alle fredage forholdes foreningen kl. 05-23.
•
På trods for at tider var tildelt foreningen,
har kommunen også flere gange givet adgang for andre i samme tidsrum. Uforståeligt!

6

Nye bestyrelsesmedlemmer:
Der foreligger tilsagn fra to medlemmer om at stille
op til valg til bestyrelsen på næste gen.for. Begge
personer har været i foreningen i en årrække og er
dermed ”kulturbærende”. Meget positivt.

7

Hvad vil vi bruge et klubhus til? Hvor meget vil
vi bruge det?
Uanset hvad der sker mht. saunaer ønskes der fortsat klubfaciliteter og det helst i Det Røde Hus. Ønsket om klubfaciliteter nedprioriteres dog i forhold til
det nuværende arbejde for flere saunaer.
Det sociale i foreningen er meget vigtigt. Det har
medført flere ”klubber” indenfor foreningen. I disse
klubber er der fælles aktiviteter og f.eks. udflugter.
Kan de nødvendige faciliteter ikke etableres i det
nuværende røde hus, kunne der sættes en pavillon
til medlemmernes brug op på det store ubenyttede
område øst for huset.
Et forslag fra mødet: Der er intet forsamlingshus i
Bredballe mere; riv DRH ned og byg noget tidssvarende; lad det være forsamlingshus/multihus for
borgerne i Bredballe og klubhus for en række vandsportsforeninger, der bruger Tirsbæk Strand.

8

Gæsteadgang:
Det besluttedes at ophæve den nuværende gæsteordning og der må således ikke medbringes gæster i
sauna og lukket omklædningsrum længere.
Dette er begrundet i kapacitetsmæssige forhold.
Desuden forekom det ikke logisk, at ventelistemedlemmer ikke har adgang, men der kunne medtages
helt uvedkommende personer.
I stedet henvises gæster til kommunens udlejning af
faciliteter.

9

Eventuelt:
Ingen punkter

Referent: Paul Fabricius

Næste bestyrelsesmøde: Mandag 29. august 2022 kl. 1900 i Det Røde Hus.

