
 
 

Nyhedsbrev nr. 11                           Vejle den 4. april 2022 
 

Kære medlemmer 
 

Ved sæsonafslutning mandag den 25. april råder foreningen over faciliteterne fra kl. 05 til kl. 22. 

 Dog lukket mellem kl. 10.00 og 11.00, hvor rengøring foregår 

 Pandekagefest fra 16:30 - 19 – Der serveres spændende pandekager. En salt og en sød  
pandekage pr. medlem. 

 Vand og øl, samt en lille bitter leveres fra vores rullevogn. 

 Kaffe/te medbringer man selv, eller køber hos Jan i kiosken, hvis der er åbent. 
 
Endnu en sæson lakker mod enden. Ikke en fuldgyldig af slagsen men bedre ed den forrige.   
Allerede nu tænker vi på næste sæson. Og ser allerede frem til en vinter 22/23, hvor vi uden afbrydelser kan muntre 
os i bølger og på broen. Samt ikke mindst gennemføre planlagte sociale arrangementer. 
 
Foreningen kan fortsat ikke mønstre et klubhus, vi kan kalde vores. Som nævnt tidligere, arbejder bestyrelsen hårdt 
på at få tilladelse til at gøre noget ved det Røde Klubhus. Og i dette eller i nærheden etablere mere ”sauna-plads” 
Vi har fået nogle tilkendegivelser blandt politikerne, der giver os håb, om at komme videre med dette projekt.  
 
Som de fleste nok har erfaret, er vi få tilbage i bestyrelsen. 3 medlemmer og 2 suppleanter. 
Den nuværende bestyrelse opfordrer derfor til, at nogle af vore mange gode medlemmer ønsker at gøre et stykke 
arbejde for Vinterbaderforeningen Morgenrødens fremtidige udvikling.  
Vi er flere i bestyrelsen der nærmer os de 70 år. Der er behov for at nye og gerne yngre medlemmer kommer til. På 
den kommende Generalforsamling den 11. september 2022 er der virkelig behov for at nye kræfter stiller op!  
 
Flere i den nuværende bestyrelse overvejer seriøst at stoppe, når valgperioderne udløber.  
Alternativet kan i værste fald blive, at en manglende bestyrelse og dermed en ikke eksisterende forening. 
Det vil medføre, at Vejle Kommune kommer til at administrere hele anvendelsen af vinterbaderfaciliteterne ved 
Tirsbæk strand. Hvilket ville være bundærgerligt efter alt det, vi har opnået i Foreningen. 
 
Kort beskrevet indebærer bestyrelsesarbejdet: 

- Ca. 8 bestyrelsesmøder pr. sæson af 2 timers varighed 

- Deltagelse i 3-4 arrangementer planlagt af bestyrelsen 

- Løbende kontakt og dialog til medlemmer 

- Løbende kontakt og dialog til Vejle kommune* 

- Årlig opdatering med andre Vinterbaderforeninger i Danmark (VID) * 

- * Disse opgaver involverer ikke alle bestyrelsesmedlemmer 
 

I bestyrelsen tager vi hensyn til at nogle pga. arbejde, familie eller andet ikke kan bruge så meget tid på 
bestyrelsesopgaver som andre. Det er helt i orden! Det vigtigste er at bestyrelsen er fuldtallig, og på en måde, der 
bedst muligt repræsenterer medlemsskaren.  
  
Bestyrelsen håber på denne baggrund at der er medlemmer, der har fået mod på at blive en del af bestyrelsen. 
Kontakt gerne en af os for at få yderligere oplysninger om bestyrelsesarbejdet. Gerne på mail: 
formand@morgenroeden.dk eller kasserer@morgenroeden.dk                             
 

Håbet er stort for at Vinterbaderforeningen Morgenrøden kan bestå som forening. 
 
Med disse tanker og ord ønskes I alle en glædelig påske   

Pbv Karen Blok                      
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