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NYT FRA MORGENRØDEN          NR. 3 sæson 2018 - 2019 
 
Søndag den 9. september blev en rigtig god generalforsamling i Foreningernes hus i Vissingsgade. 
Kirkeklokken signalerede at klokken var 10, og med god ro og orden kom vi igennem punkterne på godt en 
time. Tak til 47 fremmødte medlemmer samt flere ikke medlemmer der mødte op, og gjorde formiddagen i 
Vinterbaderforeningen opløftende, så vi glæder os endnu mere til 1. oktober kl. 6, hvor vi åbner for den nye 
sæson. Første fuldmånebad er onsdag den 24. oktober. 
 

· 2 bestyrelses medlemmer var på valg og ønskede ikke genvalg. Ingeborg Yde og Klaus Lindholm 
blev erstattet af Kirstine Hansen og Henrik Senius. Tak til Ingeborg og Klaus. 
 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger: 
· Karen Blok: Formand 
· Kirstine Hansen: Næstformand 
·  Else KaTrine Pedersen: Kasserer 
· Henning Brix: Sekretær 
· Henrik Senius: Bestyrelses medlem 

Desuden modtog følgende genvalg:   
· Kenneth Raabjerg Kirketerp 1. suppleant 
· Charlotte Juul 2. suppleant 

Lars Preuthun er revisor, og Benthe Uth fortsætter som revisorsuppleant.   
 

· Planen er at saunagus fortsætter fra november som i forrige sæson. Nærmere besked følger. 
 

· Vores første større arrangement bliver Skagen Vinterbaderfestival 2019, fra torsdag den 24. januar 
til søndag den 27.januar.  Og med tilmelding den 1. november. Den 8. i rækken. Det er en festlig 
oplevelse, med mulighed for at tilmelde sig bl.a. rundvisning i Skagen. Festmiddag med diverse 
indslag lørdag aften og andre tilbud i løbet af disse dage..  

 
Hjemmesiden vedrørende dette sjove arrangement fortæller meget mere: 
https://www.toppenafdanmark.dk/skagen-vinterbaderfestival-2019-gdk640869 
Vores deltagelse som forening giver os muligheden for at bo på det lokale vandrehjem til en særlig takst, 4 
personer på samme værelse, inkl. morgenmad for ca. 1500 kr. pr. deltager. Dette inkluderer nogle måltider 
samt festarrangementet, og andre ting, der kommer mere information om senere.  Der deltager mere end 
300 fra hele landet samt de nordiske lande.  
Foreningen vil betale kørepenge efter statens regler, hvis man kører 4 sammen. 
Tilmelding er 1. november, og der bliver udsolgt på mindre end 5 timer.  
Derfor kære medlemmer, hvis I er friske på at deltage i denne fantastiske oplevelse, er der tilmelding 
senest mandag den 15. oktober efter først til mølle princippet. 
Send din tilmelding snarest til Ingeborg Yde, der er tovholder på arrangementet på mailadressen. 
i_a_yde@mail.dk.  
 
Vi nævnte på generalforsamlingen, at vi i bestyrelsen har et stort ønske om, at medlemmer tilmelder sig et 
”Blækspruttekorps” i Vinterbaderforeningen Morgenrøden.  
Det går i al enkelthed ud på, at man tilmelder sig til Henrik (henrik@senius.dk) mhp. at give en hånd med 
ved forskellige aktiviteter i foreningen. Det er få timer pr sæson pr person, der er behov for, fra hver 
enkelt. Men det betyder rigtig meget for os i bestyrelsen, at vi kan få et par ekstra hænder at gøre godt 
med. Bestyrelsen er tovholder på opgaverne, så det er blot at møde op og give en hånd med, når tid 
kommer. 
 
God læsning og på genhør fra Bestyrelsen 
Karen Blok 
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