NYT FRA MORGENRØDEN

NR. 2

sæson 2020 – 2021.

Kære alle medlemmer og alle venteliste"medlemmer" af Morgenrøden
Vi nærmer os en ny og må man sige anderledes 4. vinterbadersæson. Vejle Kommune har meddelt at man
har valgt ikke at sætte faciliteterne op på brohovedet til sæsonstart 1. oktober pga. Covid-19 situationen.
Om det ændrer sig i løbet af de kommende 7 måneder, sæsonen varer, ved vi ikke.
Deltagerne på generalforsamlingen den 6. september tog meddelelsen i stiv arm, og havde måske set det
komme. Tak for det.
Vi må klare os med læhegn, forhåbentlig både mod øst og vest på broen. Noget vi skal have afklaret med
kommunen. Medlemmer gav på generalforsamlingen søndag ligeledes udtryk for ønsket om en bruser. Vi
arbejder på det hele. Måske med muligheder i det røde klubhus.
Foreningsaktiviteter vil komme til at foregå på anden vis end sædvanligt, men vi har gode planer for
sæsonen. Og som det hedder ”forandring fryder”. Så med det som udgangspunkt, bliver der
fællesarrangementer og fællesskab i foreningssammenhænge på trods. Vi vender tilbage allerede med det
første arrangement den 16. oktober til fuldmånebad. Nærmere information følger.
Konstituering:
Bestyrelsen konstituerede sig efter endt generalforsamling.
Se referat af bestyrelsesmødet på foreningens hjemmeside. www.morgenrøden.dk
Kontingent
Generalforsamlingen fastholdt årskontingentet 1. juli 2020 - 30. juni 2021 til 400 kr.
Obs. Den korte betalingsfrist senest 11. september.
Medlemstallet
Bestyrelsen har besluttet at fastholde et medlemsloft på 450 medlemmer for den kommende sæson. Igen i
år har vi ikke udsigt til flere rådighedstimer til foreningen.
Venteliste
Ventelisten er ved sæsonstart på 102 medlemmer, og vi har ikke i bestyrelsen truffet beslutning om,
hvorvidt der skal ændres på dette. Beslutningen tages, når vi har overblik over, hvor mange der fornyer
deres medlemskab, og efterfølgende, hvor mange der melder sig ind fra ventelisten.
Herefter vil bestyrelsen orientere om ventelistespørgsmålet for sæson 2020-2021.
Nuværende ventelister"medllemmer" vil få tilsendt opkrævning (ca. 17/9/2020) i den rækkefølge der udgår
eksisterende medlemmer og i rækkefølge, som man er blevet skrevet på ventelisten.
Er der venteliste"medlemmer" der alligevel ikke ønsker at blive medlem eller fortsat stå på ventelisten, giv
da gerne besked.
Under alle omstændigheder er det en fornøjelse at være vidne til, hvordan I medlemmer forår og sommer
mere end nogensinde er blevet hinandens miljø, og har erfaret, at det hele ikke bliver anderledes, end det
vi hver især bidrager med.
Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at passe på sig selv og alle andre. Vis hensyn og overhold
retningslinjerne, så alle kan føle sig trygge ved at komme i klubsammenhænge, og dermed bidrage til at vi
kan holde foreningen kørende.
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Og så starter vi sæsonen op torsdag den 1. oktober fra åben bro. Vel mødt.
Venlig hilsen Pbv.
Karen Blok
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