NYT FRA MORGENRØDEN

NR. 10 sæson 2018 – 2019.

Kære medlemmer
Vores 2. sæson er slut, og vi oplevede en kæmpeopbakning til vores afslutningsarrangement lørdag morgen den 27. april. Udvalgsformand Karl Erik Lund og udvalgsmedlem Søren Peschardt havde fundet vej til
Tirsbæk. Som sædvanligt var flere timer og bedre faciliteter for os i Morgenrøden på manges læber i
snakken med politikerne. Vi hører jer også og er i gang med planlægning af vores statusmøde med Vejle
Kommune. Vi forbereder os grundigt og håber på et positivt resultat, som I vil blive informeret om senere. Drømme er der mange af, og dem skal vi have lov til at have.

Fornyelse af medlemskab og optagelse af nye medlemmer for sæsonen 2019-20.
Vinterbadersæsonen 2019-20 indledes tirsdag den 1. oktober 2019 og slutter torsdag den 30. april 2020.
I september måned 2019 vil der blive udsendt yderligere information om opstart af sæsonen 2019-20.
Fornyelse af medlemskab for nuværende medlemmer af Vinterbaderforeningen Morgenrøden og optagelse af nye medlemmer fra ventelisten for den kommende sæson, sker efter følgende regler:
Fornyelse af medlemskab for nuværende medlemmer for sæsonen 2019-20:
Umiddelbart efter generalforsamlingen søndag den 8. september 2019 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 onsdag den 18. september 2019.
Bemærk: Der må under ingen omstændigheder ændres i beløb og tekst, som er opført på girokortet. Sker det, bliver indbetalingen for den person, som girokortet er stilet til ikke registreret, og medlemskabet går tabt.
Hvis kontingentet ikke er indgået på foreningens konto senest den 18. september 2019, er man ikke
længere medlem af foreningen og medlemmets udleverede nøglebrik bliver lukket. Jf. foreningens vedtægter § 3 stk. 4.
Beløb, der bliver registreret på foreningens konto efter den 18. september 2019, bliver tilbagebetalt.
Optagelse af nye medlemmer fra ventelisten:
Efter onsdag den 18. september 2019 har foreningen overblik over, hvor mange af de nuværende medlemmer, der har ønsket at forny deres medlemskab for sæsonen 2019-20.
I den udstrækning der er plads til nye medlemmer, får personer på ventelisten mulighed for tegne medlemskab af foreningen.
Da foreningen endnu ikke har aftalt nye tider for næste sæson for brugen af Tirsbæk Vinterbad, er der
ikke taget stilling til om medlemstallet for sæsonen 2019-20 kan udvides fra de nuværende 450 medlemmer.
Denne problemstilling afklares med Vejle Kommune i løbet af juni måned 2019.
Der er pr. 13. maj 2019 i alt 100 personer på ventelisten, og der er pr. 13. maj 2019 lukket for optagelse
af personer på ventelisten.
Optagelse af nye medlemmer fra ventelisten sker i forhold til rækkefølgen på ventelisten.
Det antal personer på ventelisten, som der er plads til i forhold til et evt. medlemsloft, vil umiddelbart efter onsdag den 18. september 2019 modtage en kontingentopkrævning for den kommende sæson.
Bemærk: Der må under ingen omstændigheder ændres i beløb og tekst, som er opført på girokortet. Sker det, bliver indbetalingen for den person, som girokortet er stilet til ikke registreret, og medlemskabet går tabt.
Hvis kontingentet ikke er indgået på foreningens konto senest fredag den 27. september 2019, er
man ikke længere medlem af foreningen.
Beløb, der bliver registreret på foreningens konto efter den 27. september 2019, bliver tilbagebetalt.
Nye medlemmer modtager generelle informationer umiddelbart efter indmeldelsen.
Endvidere gøres der opmærksom på, at der kan gå op til 14 dage fra indmeldelsen til nøglebrikken er
funktionsdygtig.
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Optagelse af nye medlemmer uden for ventelisten.
I den udstrækning der fortsat er plads til nye medlemmer efter at nuværende medlemmer har fornyet
deres medlemskab og ventelisten er udtømt, kan nye medlemmer tegne medlemskab af foreningen
Optagelse af nye medlemmer sker i henhold foreningens vedtægter § 3 stk. 2 og 3.
Indmeldelse for sæsonen 2019-20 kan først finde sted efter fredag den 27. september 2019.
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.

Opsigelse af medlemskab.
Hvis et medlem allerede nu har besluttet ikke at forny medlemskabet for sæsonen 2019-20, vil det være
en stor hjælp for foreningen, hvis opsigelse foretages allerede nu.
Udmeldelse skal ifølge foreningens vedtægter § 3 stk. 4 ske skriftligt til foreningens kasserer:
kasserer@morgenroeden.dk

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 13. maj 2019.
Referatet finder du på hjemmesiden www.morgenrøden.dk

Ordinær generalforsamling 2019.
Foreningen afholder ordinær generalforsamling søndag den 8. september 2019 kl. 10 i Foreningernes Hus
i Vissingsgade 31. 1. sal. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Indkaldelse udsendes torsdag den 8. august 2019 ved ophængning på badanstalten – Tirsbæk Strand –
og opslag på foreningens hjemmeside.
Med disse ord og oplysninger vil vi alle i bestyrelsen ønske jer en rigtig god sommer med tak for en dejlig
sæson 2018/2019.
Pbv
Karen Blok
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