Vinterbaderforeningen Morgenrøden c/o Karen Blok

Vejle den 1. april 2020
Kære alle

I Vinterbaderforeningen Morgenrøden er vi ramt af fællesskabets alternative bademuligheder, og igen tak for
jeres ansvarlige adfærd ved Tirsbæk Vinterbad. 2 meters afstand og meget få af gangen på broen kan godt
opretholde et fællesskab på afstand.
Fællesskab har vi brug for som mennesker, og vore større arrangementer som fuldmånebad den 8. april er
ikke muligt og afslutningsarrangementet den 25. april- kommer sikkert heller ikke på tale. Vi må tage revanche
den kommende sæson.
”Som I formentlig ved, så har regeringen nu forlænget perioden med nedlukning (til og med 13. april) af bl.a.
idrætsfaciliteter, shopping-centre, restauranter og cafeer m.m.
Så vidt vi kan høre, så gøres der rigtig meget for at efterkomme de retningslinjer der er kommet og dermed
bidrage til bekæmpelsen af smittespredningen. Vores forventning er naturligvis fortsat at al aktivitet i haller,
klubber, spejderhytter, rideklubber m.m. fortsat er stoppet.”
Henover vinteren har vi ofte talt om hvad der checkes i badevandet, som gør at det røde varslingssignal er
”on” på ishuset.
Jeg har kontaktet Vejle Kommune og fået følgende svar af Karin Overby
Miljøtekniker og -vagt | Landbrug & Vand.
”I badesæsonen - 1. maj til 15. september udtages vandprøver ved den enkelte strand og prøven analyseres
for E. Coli og Enterokokker. Begge bakterietyper kan være sygdomsfremkaldende (diarre). Ud over
analyserne for bakterierne bliver der målt vandtemperatur, pH og andet - tjek nedenstående link for øvrige
parametre.
Link til seneste badevandsanalyse fra Tirsbæk: https://www.vejle.dk/media/26919/tirsbaek-detaljeret.pdf
Der udtages ikke badevandsprøver i vinterhalvåret. Her giver varslingsskiltene et godt billede af den aktuelle
badevandskvalitet på stranden.
Der har længe været "rødt" varslingsskilt (badning frarådes) - den megen nedbør påvirker
badevandskvaliteten, da der kan være overløb af fortyndet spildevand til fjorden - og stranden.”
Lige nu prøver vi at være i kaos uden en tidshorisont. Så der males, ordnes haver, hugges brænde, ryddes op på
matriklerne, så det er en fryd.
Med denne hilsen vil vi i bestyrelsen ønske jer en rigtig glædelig påske, og husk at efterleve de forskrifter og
retningslinjer, vi alle er underkastet i disse tider.
Varme hilsner og tanker og på gensyn
Pbv
Karen Blok
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