
 

 

Formandens Beretning 15. september 2017 

Velkommen her til jer alle sammen, der har været med til at bære os hertil, hvor vi nu er. Denne aften er 
noget særligt for mange af os. Vi har nemlig vores første ordinære generalforsamling i Vinterbaderfor-
eningen Morgenrøden. Jeg skal ikke underholde med de mange års intense interesse hos os allesammen. 
Som ildsjæle og mega nydere af det kolde element, har vi fightet os til, at vi i dag kan holde dette 
arrangement og komme videre frem mod vores spændende indvielse af faciliteterne på brohovedet 
1.oktober. 

Den 12. marts holdt vi vores stiftende generalforsamling, og man kan da sige, at mange ærter er vendt 
siden såvel i bestyrelsen, på brohovedet, hos og med Vejle Kommune. Sideløbende har vi haft fundraiseren 
til at skaffe os midler til anskaffelse af bedre faciliteter end Vejle kommune umiddelbart har budgetteret 
med. En fantastisk og udfordrende opgave at være en del af. 

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi i bestyrelsen har kæmpet og argumenteret, ja såmænd haft 
søvnfattige nætter, for at være sikre på, at intet blev glemt, når vi skulle begrunde og redegøre for vore 
ønsker om at få det lukkede omklædningsrum på broen til vores klublokale. 

For blot en uge siden, blev vi gennem Vejle Kommune orienteret om, at Kystdirektorat og Naturstyrelsen 
ikke tillader at der er opholdsfaciliteter på ”vandet” = kystnære områder. Altså intet klubhus på brohovedet. 
Det havde været rart at have vidst for 4 måneder siden og så ikke mere om det. Lige bortset fra at vi jo ikke 
kunne være ret mange i rummet af gangen alligevel. 

Og vi kæmper selvfølgelig videre for at få klubfaciliteter, der er forbeholdt bare Morgenrøden. 
Idrætsinspektør Thomas Schmidt, Vejle Kommune, Kultur og Fritid har tilbudt os dette røde klubhus, som 
alligevel ikke er solgt. Med en varmekanon her i rummet, kan vi hurtigt varme det op til vore arrangementer, 
og ellers har vi aftalt at radiatorerne kan stå på frostfrit. Han har gennem flere år lånt os huset frit og kvit, 
og nu er der kun os, der bruger det. Så kaffemaskine, elkedel krus og andre ting kan vi have stående. Og 
her kan vi være mange samlet.  

Vore fondsmidler på de 350.000 kr. minus nuværende udgifter til brohovedets faciliteter, haster det ikke 
med at få udbetalt. Endelige budgetmøder med kommunen kommer lidt senere, når pavilloner mv. er på 
plads.  Så vi kan gøre status snarest herefter.   

Facebook har vi været så heldige at have Jesper Mølgaard til at arrangere for os. Og han har tilbudt at 
fortsætte..1000 tak for det 

Hjemmeside og en folder, plancher mv. til ophæng, arbejder vi videre med efter 1. oktober og indvielsen, 
hvor gode billeder af forholdene kan være med til at illustrere vore aktiviteter og gøre opmærksomme på 
dette unikke sted med de mange muligheder for kolde gys, socialt samvær og hvad der ellers kommer ud af 
at vinterbade. Der vil blive trykt 5000 eksemplarer til fordeling alle steder.  

I den forbindelse vil jeg nævne, at sidder der personer med lyst til at vedligeholde hjemmeside på sigt må 
man gerne kontakte Henning. 

Medlemskab af Vinterbaderforeningen Morgenrøden fremadrettet bliver meget enkel. Mellem kl. 6 og 10 om 
morgenen har blot foreningens medlemmer råderet over pavillonerne på brohovedet. Dvs. alle betalende 
medlemmer modtager en nøglebrik, så man i dette tidsrum frit kan benytte faciliteterne.  

Vi har mange planer for fælles aktiviter i Morgenrødens regi. Fællesbade som tidligere af forskellig karakter. 
Og i er meget velkomne til at bidrage med ideer. Lige nu er vi en hårdt arbejdende bestyrelse, der prøver at 
lande vores del af projektet på sikker grund og bedste vis. 

Program for 1. oktober er vi næsten klar med i samarbejde med Vejle Kommune.  

Tak ..og så må vi vist videre i dagsordenen 


