
Referat af bestyrelsesmøde i Vinterbaderforeningen Morgenrøden 
 
Tid: Mandag den 30. oktober 2017 

 
Sted: Sandnæsvej 28, 7100 Vejle 

 

Deltagere: Karen Blok, Henning Damsbo Brix, Else- Kathrine Pedersen, Klaus Lindholm, 
Ingeborg Yde, Kenneth Raabjerg Kirketerp og Charlotte Juhl 
 

 
 

Dagsorden: 
 

ORIENTERINGS- 
PUNKTER 

 Bilag Ansvarlig 

1.1. Fordeling af arbejdsopgaver mellem 
formand og næstformand 
 

 Al kontakt til Vejle Kommune går 
gennem Karen. 

 Karen og Henning udarbejder i 
fællesskab dagsordenen til 
bestyrelsesmøderne. 

 Henning udsender dagsordenen inkl. 
bilag til bestyrelsen.  

 Henning er ansvarlig for upload af 

dokumenter i bestyrelsesregi til 
Dropbox. 

 Punkter, der ønskes behandlet på 
bestyrelsesmøder, sendes til Henning. 
 
 

  
 
 
Karen/Henning 

1.2. Anskaffelse af udendørs bænke ved 
pavillonerne 
 
Karen meddelte, at Vejle Kommune har lovet 
at få sat bænke op på den vestlige, sydlige og 
østlige side af pavillonerne. Hun venter på 
nærmere svar. 
 

 

  

1.3. Flere knager i de forskellige rum 
 
Kommunen har lovet at sætte yderligere 
knager op i udendørsrummet, i 
omklædningsrummet og i baderummet. 
 
 

  
 

1.4. Afmærkning af niveauforskelle på 
gangarealerne 
 
Det er foretaget. 
 

  
 

1.5. Udarbejdelse af hjemmeside  

 
Henning orienterede om, at der er nedsat en 
arbejdsgruppe bestående af Kenneth Raabjerg 

  

 
Henning 



Kirketerp, Polykratis Papageourgiou, Paul 
Fabricius og Henning Brix.  
Første møde er afholdt den 24. oktober og et 
nyt møde holdes den 31. oktober. 
Arbejdsgruppen forelægger et færdigt oplæg 
incl. budget til godkendelse i bestyrelsen i nær 

fremtid. 
Bestyrelsen gav tilslutning til, at 
arbejdsgruppen køber domænenavnet 
www.morgenrøden.dk snarest muligt. 

BESLUTNINGS- 
PUNKTER 

   

2. Forslag til kodeks for godt 
bestyrelsesarbejde i 
Vinterbaderforeningen Morgenrøden 
 
Henning gennemgik kodeks for godt 
bestyrelsesarbejde, som bestyrelsen 
godkendte. 
Henning sørger for, at dokumentet bliver lagt i 

Dropbox. 
 

 
 
 
 
Se 
Dropbox 

 
 
 
 
Henning 

3. Forslag til booking af saunatider i 
eftermiddagstimerne til foreningens 
medlemmer. 
 
Mange medlemmer har fremsat ønske om at få 
åbnet badefaciliteterne op om eftermiddagen. 
Karen kontakter kommunen og foreslår, at 
faciliteterne åbnes mandag kl. 16-19, onsdag 
kl. 16-19 og fredag kl. 15-18. Kenneth sørger 
for, at saunaen bliver tændt. Karen, Charlotte 
og Ingeborg er ansvarlige for bookingen. 
 

 
 

 
 
 
 
Karen, 
Charlotte og 
Ingeborg 

4. Udarbejdelse af aktivitetskalender for den 
kommende sæson. 
 
Bestyrelsen udarbejdede aktivitetskalenderen, 
som Henning lægger i Dropbox. 
 

Saunagus-aftener fastsættes på næste 
bestyrelsesmøde. 
 

 
 
 
Se 
Dropbox 

 
 
 
Henning 
 
 

Alle 

5. Drøftelse af mulighederne for rengøring 
af badefaciliteterne på lørdage og 
søndage foretaget af foreningens 
medlemmer. 
 
Kommunen står for rengøringen mandag-
fredag, og bestyrelsen overvejer nu, om der 
også er behov for rengøring i weekenden.  
 
Bestyrelsen besluttede at vurdere behovet i 
løbet af den næste måneds tid, hvorefter 

spørgsmålet drøftes i bestyrelsen. 
 
 

 
 

 
 

http://www.morgenrøden.dk/


6. Udarbejdelse af formidlingsopgaver i regi 
af foreningen 
 
Bestyrelsen har på tidligere møder med Vejle 
Kommune aftalt, at der skal fremstilles 
forskelligt informationsmateriale. Indtil nu er 

der udarbejdet følgende materiale: 
 En planche om badesikkerhed. 
 En planche om hygiejne i saunaen. 
 En informationsfolder om foreningen. 

Derudover skal der udarbejdes en planche om 
Morgenrøden og regler for færden og brug af 
klublokaler. 
Endvidere har kommunen ytret ønsker om at 
få udarbejdet fire plancher om naturen i 
området.  
Karen har bedt kommunen konkretisere 
indholdet i de fire plancher. 
Da bestyrelsen endnu har fået svar fra 
kommunen, afventer bestyrelsen endelig 

stillingtagen til dette område.   
 

 
 
 

 
 
 

7. Åben for 
tilføjelser 
 

Forslag til logo 
 
Bestyrelsen ønsker at anvende det logo, som 
er brugt på informationsfolderen som klubbens 
logo. 
Det er aftalt med kommunen, at foreningen 
betaler 1200 kr. plus moms for retten til at 
bruge logoet. 
Logoet får en lidt mere rød tone. 
 

  

8. Næste møde 
 

Mandag 4. december 2017 kl. 19.00 hos 
Karen. 

 

  

9. Eventuelt 
 

Det blev besluttet, at suppleanterne deltager i 
bestyrelsesmøderne. 
 

  

 
For referatet: 

Vejle, den 31. oktober 2017  
Klaus Lindholm 


