NYT FRA MORGENRØDEN

NR. 9 - sæson 2018 – 2019.

Kære alle sammen!
Anemonerne titter frem i skovbunden og foråret er over os. Tak til jer der badede, var i sauna, spiste suppe og sang
med i aftes i det røde klubhus. Fin jævndøgns- og fuldmånestemning. Det røde klubhus, kan man komme til at holde
meget af med sådanne oplevelser. Og det er såmænd ikke så meget ringere end mange andre foreningers klubhuse.
Sæsonen går på hæld, og 1. maj er faciliteterne kørt i stald for sommeren. Det er ikke meget is og kulde, der har præget vores interesse for vinterbadning denne sæson. Men fællesskabet på broen er der, og det er godt at værne om.

Sæsonafslutning markeres lørdag den 27. april 2019.
Bestyrelsen har besluttet, at vi markerer sæsonafslutningen lørdag den 27. april 2019 med et bruncharrangement på
broen fra kl. 7.30-9.00. Foreningen er vært ved dette arrangement og serverer i denne anledning lækre grillsager, bacon
og scramble eggs, rundstykker m.m., kaffe og the samt en lille skarp til halsen!
Arrangementet er for alle medlemmer og er gratis!
Så du skal bare møde op, så vi kan sige tak for denne gang og på gensyn til sommerbadning og næste vinterbadersæson!
For god ordens skyld skal det nævnes, at anlægget denne lørdag er åbent som sædvanligt fra kl. 6.00-10.00.
Foreningen inviterer også personer fra Vejle Kommune til at deltage i bruncharrangementet.
Endvidere skal det nævnes, at Tirsbæk Vinterbad er åbent for medlemmer i de sædvanlige tider – til og med mandag
den 29. april 2019.

Henstilling.

I foreningens samværspolitik står der blandt andet:

”Vær opmærksom på, at du ikke krænker andres blufærdighed, når du færdes på broen og brohovedet.
Husk, det er et offentligt område.”

Bestyrelsen vil gerne erindre om denne regel og bede alle medlemmer, som bader i foreningens åbningstider om at huske at tage et håndklæde omkring sig, når I færdes på broen.
Det bliver mere aktuelt nu, hvor vi går foråret og sommeren i møde, og der er flere mennesker på stranden og broen
end i vinterhalvåret.

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 18. marts 2019.
Referatet finder du på hjemmesiden www.morgenrøden.dk

Venlig hilsen
Karen Blok
formand.
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