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Vejle den 10. maj 2021

Kære alle
Sæsonafslutningen den 27. april blev en aften med smukt vejr. Gad vide hvor mange der
badede - det var jo lidt blæsende og køligt. Glæden var mærkbar da vi med to bagagerum
åbne med hhv. mad- og drikkedepot hyggede os og fik grinet og talt om stort og småt.
Sandwich og diverse drikkevarer blev konsumeret med glæde og tilfredshed. Og med en
glühwein fra Kiosk-Jan blev kulden udholdelig. Ca. 50 var mødt op, og vi benyttede de
fleste siddepladser på plænen - med respekt for og hensyn til Covid-19-reglerne. Tak for
det, og stor tak fordi I alle har taget ansvaret på jer for at undgå smittespredning. Så vi
fuldmånen? Nok ikke fra stranden - men måske hjemmefra.
Den meget anderledes sæson er nu forbi. Vi håber, at være tilbage på brohovedet 1.
oktober med sauna og lukket omklædningsrum. Det er i forgangne sæson flere gange
nævnt af medlemmerne, at det faktisk også har været ok at sidde i de primitive faciliteter
eller på sine festivalstole og nyde vores fælles interesse for vinterbadning. Og det er ikke
SÅ mange år siden, vi blot havde 8 messingsøm på et bræt til vores klude, mens vi
dyppede os. Jeg er så tilpas med, at vi har fået tingene til at fungere på bedste vis.
Vi gav i sidste nyhedsbrev udtryk for et ønske om nye medlemmer til bestyrelsen.
Uden at der kom en stor flok henvendelser. Vi håber på, at der er interesserede, der
ønsker at være med i bestyrelsen!
Bestyrelsesarbejdet er ikke særligt tidskævende: 5-7 bestyrelsesmøder årligt, en
generalforsamling og nogle arrangementer er opgaver, der tager plads gennem en sæson.
Vi er gode til at deles om opgaverne og tage hensyn til den enkeltes ønsker,
muligheder og tid til rådighed. Så op på beatet og vær med til at udvikle og vedligeholde
gejsten i Vinterbaderforeningen Morgenrøden! Bliv en del af bestyrelsen! Ønsker du flere
oplysninger om bestyrelsesarbejdet, så send en mail til mig på
formand@morgenroeden.dk – så kontakter jeg dig. Eller snak med et af de andre
bestyrelsesmedlemmer.
Der er generalforsamling søndag den 5. september kl. 10. Sæt kryds i kalenderen,
og tænk om bestyrelsesarbejdet kunne tiltrække.
Varme hilsener med et stort ønske om, at vi fortsat forbliver sunde og raske og snart er færdig-vaccinerede.
Rigtig god sommer hvor vi sikkert mødes indimellem ved Tirsbæk. Håber at se
jer til generalforsamlingen.
Pbv. Karen Blok
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