NYT FRA MORGENRØDEN

NR. 3 sæson 2019 – 2020.

Kære alle sammen.
Vi nærmer os en ny og 3. sæson- og glæder os til, at vi igen skal indtage faciliteterne på brohovedet.
Tænk, hvis vi får is på fjorden denne vinter.
Generalforsamlingen søndag den 8. september var en god oplevelse med omkring 50 deltagere. Også
frustrerende især for de, der står på ventelisten.
Ventelisteproblematikken er det, der giver flest hovedbrud. Det er trist, at vi ikke kan tilbyde flere badetider, så vi kan åbne op for flere medlemmer. Bestyrelsen er gået i tænkeboks, for at finde alternative
muligheder så den livgivende interesse for vinterbadning kan komme flere til gode..
I hvert fald: Vel mødt på broen den 1. oktober.
Og husk lige: Mens faciliteterne køres på plads på broen. Respektér afspærringer, så det hele kan foregå
i sikkerhed for alle.

Konstituering:
Bestyrelsen konstituerede sig efter afslutning af generalforsamlingen.
Se referat af bestyrelsesmøde søndag den 8. september 2019 i nedenstående link eller på foreningens
hjemmeside.

Kontingent:
Generalforsamlingen fastsatte årskontingentet for sæsonen 1. juli 2019 – 30 juni 2020 til 400 kr.

Medlemstal:
Bestyrelsen besluttede at fastholde et medlemsloft på 450 medlemmer for den kommende sæson.
Denne beslutning skyldes, at kommunen ikke ønsker at bevilge yderligere rådighedstimer til foreningen.
Beslutningen skal ses i lyset af foreningen ønsker om, at der er rimelig plads til alle medlemmer i faciliteterne i løbet af sæsonen.

Venteliste:
Ventelisten er ved sæsonstart på 100 medlemmer, og bestyrelsen har endnu ikke truffet beslutning om,
hvorvidt der skal lukkes op for yderligere indmeldelse på ventelisten. Denne beslutning tages, når der er
overblik over, hvor mange der ikke fornyer deres medlemskab og efterfølgende, hvor mange der melder
sig ind fra ventelisten.
Herefter vil bestyrelsen informere om ventelistespørgsmålet for den kommende sæson.

Åbningsarrangement:
Lørdag den 5. oktober 2019 markeres sæsonåbningen med et særligt arrangement fra kl. 7.30 – 9.00
på brohovedet ved Tirsbæk Strand. Arrangementet er gratis og kræver ikke tilmelding. Du kan bare møde op.
Der udsendes yderligere information om arrangementet i et kommende nyhedsbrev.

Referat af bestyrelsesmøde søndag den 8. september 2019:
Læs det på www.morgenrøden.dk

Venlig hilsen
Karen Blok
formand
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