NYT FRA MORGENRØDEN

NR. 1 sæson 2018 – 2019.

Kære alle sammen
Sikke en sommer, sikke meget solskin, sikke meget varmt fjordvand. Sikke mange medlemmer (376) i
den forgangne sæson. Vi nu er på vej mod en ny vinterbader sæson, og glæder os til igen at mødes på
broen ved Tirsbæk til en snak om det, der rør på sig en morgenstund i et fællesskab, som jeg sætter
stor pris på. Vores gode tone over for hinanden, vores fælles ansvar for faciliteterne, jeres hjælpsomhed
med hint og dette, og jeres opbakning til arrangementer. Alt sammen et udgangspunkt for at foreningen
eksisterer og fungerer. En forudsætning for vores forenings fortsatte eksistens, og som drivkraft til at
udvikle og bevare et sted, hvor vi har det godt med hinanden ved den friske fjord, der giver os de friske
oplevelser som vinterbadere. Sidst men ikke mindst 1000 tak for det. Ellers havde Foreningen ikke været hvor den er i dag.
Sæsonen 2018-19.
Vinterbadersæsonen starter mandag den 1. oktober og slutter mandag den 29. april 2019.
Bestyrelsen udarbejder specielt program for sæsonstarten, som udsendes medio september via nyhedsbrev og opslag på foreningens hjemmeside.
Samtidig hermed offentliggøres aktivitetsplanen for den kommende sæson.
Åbningstider i sæsonen 2018-19.
Tirsbæk Vinterbad er åbent for foreningens medlemmer efter følgende plan:
Mandag – søndag fra kl. 06.00-10.00
Mandage og onsdage fra kl. 16.00-19.00
Fredage fra kl. 15.00-18.00.
Generalforsamling søndag den 9. september 2018.
Under henvisning til foreningens vedtægter § 4 stk. 2 indkaldes hermed til generalforsamling i Vinterbaderforeningen Morgenrøden
søndag den 9. september 2018 kl. 10.00 i Foreningernes Hus, Vissingsgade 31, 7100 Vejle.
Forslag, som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Forslag sendes til formand
Karen Blok
pr. mail: formand@morgenroeden.dk
Dagsorden med bilag skal være offentliggjort på klubbens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen.
Fornyelse af medlemskab og optagelse af nye medlemmer for sæsonen 2018-19.
Vinterbadersæsonen 2018-19 indledes mandag den 1. oktober 2018 og slutter mandag den 29. april
2019.
Der vil blive udsendt nærmere information om opstart af sæsonen 2018-19.
Fornyelse af medlemskab for nuværende medlemmer af Vinterbaderforeningen Morgenrøden og optagelse af nye medlemmer for den kommende sæson, sker efter følgende regler:
Fornyelse af medlemskab for nuværende medlemmer for sæsonen 2018-19:
Umiddelbart efter generalforsamlingen udsendes kontingentopkrævning for den kommende sæson via
mail til nuværende medlemmer af foreningen.
Hvis man ønsker at forny sit medlemskab, skal man have indbetalt kontingentet, således at det er indgået på foreningens konto senest mandag den 24. september 2018.
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Hvis kontingentet ikke er indgået på foreningens konto senest den 24. september 2018, er man ikke
længere medlem af foreningen og medlemmets udleverede nøglebrik er lukket. Jf. foreningens vedtægter
§ 3 stk. 4.
Hvis man efter denne dato alligevel ønsker at tegne medlemskab, kan man til udgangen af oktober måned stadig gøre brug af den fremsendte opkrævning, men skal være opmærksom på, at medlemskab
sker på lige fod med andre nye medlemmer (altså først til mølle princippet).
Se nedenstående.
Optagelse af nye medlemmer for sæsonen 2018-19:
Optagelse af nye medlemmer sker i henhold foreningens vedtægter §3 stk. 2 og 3.
Indmeldelse for sæsonen 2018-19 kan først finde sted fra tirsdag den 25. september 2018.
Indmeldelsen skal ske via foreningens hjemmeside www.morgenrøden.dk Klik på knappen Medlemskab i
menulinjen og følg den viste vejledning. Indmeldelse skal indeholde følgende oplysninger:






navn
adresse
fødselsdag og –år
mailadresse
mobilnummer

(se evt. foreningens privatlivspolitik på www.morgenrøden.dk/regler )
Nye medlemmer modtager generelle informationer umiddelbart efter indmeldelsen. Indmeldelsen foregår
efter ”først til mølle princippet.”
Endvidere gøres der opmærksom på, at der kan gå op til 14 dage fra indmeldelsen til nøglebrikken er
funktionsdygtig.
Oprettelse af venteliste.
Foreningens badetider i den kommende sæson for fortsat alle dage fra kl. 6.00-10.00 og mandage og
onsdage fra kl. 16.00-19.00 samt fredage fra kl. 15.00-18.00.
Som følge heraf har bestyrelsen besluttet at indføre et medlemsloft på 450 medlemmer i sæsonen 201819.
Det er endvidere besluttet at oprette en venteliste, hvis det bliver nødvendigt. Ventelisten udarbejdes efter ”først til mølle princippet.”
Der vil blive opkrævet et gebyr på 100 kr. for at blive opført på ventelisten. Beløbet modregnes i en evt.
senere kontingentbetaling, men tilbagebetales ikke , hvis medlemskab ikke opnås, eller hvis man alligevel ikke ønsker medlemskab.
Referat af bestyrelsesmøde mandag den 6. august 2018.
Læs det på www.morgenrøden.dk
Venlig hilsen
Karen Blok
formand
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