NYT FRA MORGENRØDEN

NR.

8 sæson 2018 – 2019.

Kære alle sammen

Dagene er blevet mærkbart længere, og forårsfornemmelser kan komme over selv den mest hærdede vinterbader, der
dog forudser den mulighed, at når dagene længes, kan vinteren strenges. Der kan komme vinter og is på fjorden til os
endnu inden sæsonen slutter. Og det gør jo heller ikke noget.
Fuldmånen var kæmpestor denne uge, med og uden skyer for. Vist den største i hele 2019. Nogle havde fundet vej til
vinterbad den 19., dejligt at opleve, at I medlemmer kan klare det selv- også med at få saunaen tændt.

Invitation til Suppe, Sang og Samvær torsdag den 21. marts 2019 kl. 19.00-21.00.
Bestyrelsen inviterer hermed til foreningsaften med suppe, sang og samvær i Det røde Hus ved Tirsbæk Strand i forlængelse af fuldmånebad og fejring af forårsjævndøgn.
Vi håber, at I vil være med til at fejre et fællesskab som vinterbadere ved at deltage i dette arrangement. Foreningen er
vært ved fællesspisningen og servering af drikkevarer. Vi sørger for sange, som vi kan synge i forbindelse med arrangementet. Et af foreningens medlemmer sørger for musik til sangene.
I skal selv medbringe kaffe/the og krus. Foreningen sørger for andet service.

Hvem vil bage kage til dette arrangement?
Vi efterlyser 3-4 personer, som hver vil bage en kage til 12 - 15 personer. Kontakt Charlotte Juhl pr. mail: cjuprivat@gmail.com og meld dig til at bage en kage.
Tilmelding til arrangementet senest mandag den 11. marts 2019 på info@morgenroeden.dk
Der kan max. deltage 50 personer - derfor foregår tilmeldingen ”efter først til mølleprincippet.”
Arrangementet er gratis.

Finland kalder – igen, igen!
Foreningen har modtaget materiale om yderligere et spændende isbadearrangement i Finland.
Se nærmere om arrangementet i nedenstående link, hvis det har interesse.
https://viavana.com/Trip/d5a89468-f22d-4bf5-b6ff-9bc7475b9bb1/Finsk-sauna-and-isbade-i-Helsinki-and-vildmarken
Kopier linket, og sæt det ind i browseren for at åbne det.

Husk, at forlade vinterbaderanlægget, når foreningens booking tider er udløbet.
Bestyrelsen vil hermed gøre opmærksom på, at foreningens medlemmer skal have forladt anlægget – dvs. omklædningsrum, baderum og sauna, når foreningens booking tider er udløbet. Dvs. mandag-søndag senest kl. 10.00, mandag
og onsdag eftermiddag/aften senest kl. 19.00 og fredag eftermiddag/aften senest kl. 18.00.
Det gælder også, selv om der ikke kommer andre gæster efter, at foreningens booking tider er udløbet.

Fotografering på anlægget i foreningens åbningstider.
I forbindelse med vildmarksbadearrangementet den 21. januar 2019 er der medlemmer, som har følt sig personligt forulempet, fordi nogle medlemmer ikke respekterede reglerne for fotografering i forbindelse med foreningsarrangementer,
jvf. foreningens samværspolitik – se evt. denne på www.morgerøden.dk under regler.
Bestyrelsen vil gerne benytte anledningen til at præcisere, at disse regler skal følges.
Reglerne lyder således:

Fotografering:
 Det er kun ok at tage billeder af (badende/nøgne) personer, hvis du har deres samtykke

Distribution af personbilleder – kun efter tilladelse fra de implicerede.
Referat af bestyrelsesmøde mandag den 18. februar 2019.
Referatet finder ud på hjemmesiden www.morgenrøden.dk

Venlig hilsen
Karen Blok
formand.
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