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NYT FRA MORGENRØDEN            NR. 1   sæson 2019 – 2020. 
 

Et bad ved Tirsbæk Strand   
Klart vand, en smuk solopgang, et par dansende marsvin kombineret med en snak med dem man kender 
og lever med på broen om morgenen, er vel nærmest det, vi forventer, som start på en dansk sommer-
dag. Sommeren 2019 har vist sig fra den bedre side, mere vanlig end 2018, hvor heden ramte som en 
hammer. Brandmænd har dog den seneste måned været en næsten daglig tilføjelse til oplevelserne ved 

Tirsbæk. Og vi er på vagt er vi. 
 

Mødet med Vejle Kommune i juni, blev ikke den gode oplevelse, vi havde håbet på. Trods det at vore 450 
medlemmer, og 100 på venteliste er tungtvejende argumenter om at udvide vore brugstider, lød svaret: 
”Ikke flere tider til jer i Morgenrøden.”  
 

Bestyrelsen vil gerne invitere jer, der står på venteliste til Generalforsamling søndag den 8. september i 
Foreningernes Hus i Vissingsgade.  
Naturligvis har man som ikke medlem ingen stemmeret.  
Vi håber mange vil finde vej dertil sammen med medlemmer. En debat om emnet kunne være interes-
sant. 
 
 

1. Til medlemmer af Vinterbaderforeningen Morgenrøden. 
Under henvisning til foreningens vedtægter § 4 stk. 2 indkaldes hermed til generalforsamling i Vinterba-
derforeningen Morgenrøden 

 
søndag den 8. september 2019 kl. 10.00 i Foreningernes Hus, Vissingsgade 31, 7100 Vejle. 

 
Forslag, som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, 
dvs. senest søndag den 25. august 2019.   
 
Forslag sendes til formand 
Karen Blok 
pr. mail: formand@morgenroeden.dk  

 
Dagsorden med bilag skal være offentliggjort på klubbens hjemmeside senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
 
Venlig hilsen 
 

Karen Blok 
formand. 
 
 

2. Sæsonen 2019-20. 
Vinterbadersæsonen starter tirsdag den 1. oktober og slutter torsdag den 30. april 2020. 
Bestyrelsen udarbejder specielt program for sæsonstarten, som udsendes medio september via nyheds-
brev og opslag på foreningens hjemmeside. 
Samtidig hermed offentliggøres aktivitetsplanen for den kommende sæson. 
 
 

3. Medlemstal og venteliste for sæsonen 2019-20. 
Foreningen har holdt møde med repræsentanter fra Vejle Kommune den 12. juni 2019, hvor man blandt 
andet evaluerede sæsonen 2018-19, samt drøftede foreningens ønsker om at få udvidet sit ugentlige rå-

dighedstimetal i sæsonen 2019-20, således at den kunne disponere over følgende nye tider: 
 

 lørdage og søndage fra kl. 10.00-11.00 

 tirsdage og torsdage fra kl. 20.00-23.00 
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Foreningens ønske er begrundet i, at den har været nødt til at indføre et medlemsloft på 450 medlemmer 

samt lukke for nye tilmeldinger til ventelisten, som pt. er på 100 personer. 
 
Desværre må vi konstatere, at kommunen ikke under nogen omstændigheder er indstillet på at imøde-

komme disse ønsker. Dette på trods af, at kommunen i sæsonen 2018-19 kun har en udnyttelsesgrad på 
43% af de timer, som kommunen har til rådighed. Dvs., at anlægget står tomt i 57% af kommunens rå-
dighedstimer. 
 

På den baggrund har bestyrelsen besluttet at fastholde medlemsloftet på 450 medlemmer i sæsonen 
2019-20. 
Bestyrelsen tager stilling til ventelisteproblematikken, når den har overblik over, hvordan fornyelse af 
medlemskab og evt. tegning af nye medlemskaber fra venteliste forløber. 
Det vil der senere blive informeret om via nyhedsbrev. 
 

 

4. Faste åbningstider i sæsonen 2019-20. 
På baggrund af ovenstående er Tirsbæk Vinterbad 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. 

 
 

5. 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 optagel-

se 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 indgå-

et på foreningens konto senest onsdag den 18. september 2019.  
Bemærk: Der må under ingen omstændigheder ændres i beløb og tekst, som er opført på giro-
kortet. Sker det, bliver indbetalingen for den person, som girokortet er stilet til ikke registre-
ret, 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 ved-

tægter § 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 med-
lemmer, 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 med-
lemskab af foreningen. 
 
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 ef-
ter 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 giro-

kortet. Sker det, bliver indbetalingen for den person, som girokortet er stilet til ikke registre-
ret, og medlemskabet går tabt. 
 
Hvis kontingentet for nye medlemmer ikke er indgået på foreningens konto senest fredag den 27. sep-
tember 2019, er man ikke 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. 
 

 

6. 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  
 
 

7. Referat af bestyrelsesmøde mandag den 5. august 2019.   
Læs det på www.morgenroeden.dk  

 

Venlig hilsen 
Karen Blok 
formand 
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