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NYT FRA MORGENRØDEN            NR.  6  sæson 2017 – 2018. 
 

 
Kære alle sammen! 
 

Invitation til Morgenrødens Majfestival torsdag den 3. maj 2018.  
Der har af forskellige årsager den seneste lille uges tid været to datoer i spil som markering af 
sæsonafslutning, nemlig mandag den 30. april og torsdag den 3. maj. 
Bestyrelsen har nu besluttet, at markeringen finder sted torsdag den 3. maj 2018 med følgen-
de program: 
 

Kl. 17.00: Badning. Det er muligt at klæde om og tage brusebad i Det røde Hus. 
 
Kl. 18.00:  Fællesspisning i Det røde hus, hvor foreningen er vært. 
 Medbring selv kaffe eller the. 

 Efter fællesspisningen er der foredrag ved Hans Erbs, medlem af foreningen,    
 som i ord og billeder fortæller om ”Seks års arbejde på Grønland – dels som be-
 sætningsmedlem på isbryderen SIGYN og dels som brandmand på Thulebasen.” 

 
 Aftenen sluttes af med en uformel snak mellem bestyrelsen og de    

 tilstedeværende medlemmer om, hvordan man har oplevet den første sæson, 
 samt om der er forslag, som bestyrelsen skal medbringe til møde med Vejle 
 Kommune midt i maj måned. 
 
Af hensyn til det praktiske arrangement skal du tilmelde dig på info@morgenrøden.dk senest 

mandag den 30. april 2018. Oplys navn og mailadresse samt arrangement: Majfestival 
30.4.2018.  
Der kan højst deltage 50 personer, og for at arrangementet gennemføres, skal der mindst væ-
re 30 tilmeldte. Tilmelding sker efter princippet ”først til mølle.” I tilfælde af aflysning ved for 
få tilmeldinger, modtager du en mail umiddelbart efter den 30. april. 
 

Tidsplan for demontering af vinterbaderanlægget. 
30. april : Sidste badedøgn. Morgenrødens medlemmer har mulighed for at hente 
   egne ting, der ikke skal med i sommerdepot. 
1. maj : Saunaen skal være slukket og faciliteterne må ikke benyttes.  
2. maj : Afmontering påbegyndes. 
3.-4. maj : Vinterbaderfaciliteterne afhentes og sættes på sommerdepot. 
 
Brohovedet vil være afspærret, mens afmontering og afhentning foregår. 

 
Ulåst dør til omklædningsrum.   
Vejle Kommune har nu meddelt, at omklædningsrummet i april  måned er åbent fra kl. 10.00-
22.00 og lukket fra kl. 22.00-10.00! 

Den begrundelse, foreningen nu har modtaget, lyder således: 

” Det er fordi Vejle Kommune som offentlig institution gerne vil understøtte friluftsaktiviteter 
for borgerne. Hvis alle faciliteterne er lukket, når de er booket af enten Morgenrøden eller gæ-
ster udefra, så er det ikke muligt at komme og tage en dukkert fra brohovedet i dagstimerne, 
hvis man ikke kan lide at klæde om i det fri. 
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Derfor er det et kompromis mellem at der er låst i jeres morgentimer, men åbent i eftermid-
dagstimerne. Omklædningen er også åbent for offentligheden, når man som gæst booker faci-
liteterne. Det er ikke fordi, at vi kan se at det er komfortabelt at have alle faciliteterne for sig 
selv, men ind til videre fungerer det som en prøve for at se, om det kan fungere. Det er noget 
vi skal snakke om på næste møde, derfor er det vigtigt at vi får prøvet det af, for at se om det 
kan fungere i praksis.” 
 
Vi mener fortsat, at en låst dør er den bedst mulige sikring mod tyveri af personlige ejendele. 
Synspunktet om komfort er noget Vejle Kommune har lanceret. Det står vi i Morgenrøden gan-
ske uforstående overfor. 

Vi har endvidere ikke observeret ikke medlemmer bade i foreningens åbningstider og vil fortsat 
arbejde for at få låst døren til omklædningsrummet, når vi anvender anlægget. 
 
 
Venlig hilsen 
p.b.v. 
 
Karen Blok 
formand 
 

 

 

 

 

 
 
 


