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Referat af bestyrelsesmøde i Vinterbaderforeningen Morgenrøden 

 
Tid: Mandag den 18. marts 2019 kl. 19.00-21.00 

 
Sted: Det røde Hus ved Tirsbæk Strand 

 
Deltagere: Karen Blok, Kirstine Hansen, Henning Damsbo Brix, Else-Kathrine Pedersen, Henrik 

Senius, Kenneth Raabjerg Kirketerp, Charlotte Juhl 
 

 
 

Dagsorden: 
 

GODKENDELSE  Bilag Ansvarlig         

1.1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev udvidet med punkt 6.1 og 6.2 

 

  

1.2..  Godkendelse af referat af møde den 18. februar 2019  
Referatet blev godkendt 
 

  

ORIENTERING    

2.1. Resultatopgørelse pr. 17. marts 2019 
Trine orienterede om resultatet for perioden 1. juli 2018 – 
17. marts 2019  
 
Nøgletal: 
Medlemstal: 450 
Venteliste: 88 

Resultat: 141.767,51 kr. 

Balance: 243.533,76 kr. 
 

  

2.2. Deltagelse i generalforsamling i Vinterbadeforenin-
ger i Danmark 

Karen og Kirstine havde deltaget i generalforsamling i Vin-
terbadeforeninger i Danmark lørdag den 16. mats 2019 i 
Holbæk. 
 
Der er 139 vinterbaderforeninger i Danmark, som er til-
knyttet foreningen med i alt 148.900 medlemmer. 
 

Blandt de emner, som blev drøftet på generalforsamlingen, 
var blandt andet: saunagus, ventelister, gæstebadeordnin-
ger, brug og misbrug af nøglebrikker til badeanlæggene. 
 
Flere foreninger gav udtryk for, at de havde strammet op 
om konsekvenser over for de enkelte medlemmer, hvis de 

overtrådte regler, som var gældende i  de respektive for-

eninger. 
 
Bestyrelsen vil inden opstarten af næste sæson diskutere, 
hvordan de administrative opgaver med hensyn blandt an-
det udlevering af nøglebrikker til medlemmerne skal finde 
sted. 

 
Foreningens kasserer har i denne sæson brugt uforholds-
mæssig meget tid på denne opgave. Og det finder besty-
relsen ikke rimeligt set i lyset af, at alt arbejde i bestyrel-
sen er firvilligt arbejde. 
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BESLUTNING    

3. Skal sæsonafslutningen mandag den 29. april 2019 
markeres? 
Bestyrelsen besluttede at markere sæsonafslutningen lør-

dag den 27. april 2019 med et bruncharrangement på 
broen fra kl. 7.30-9.00. 
Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Henrik, Kir-
stine og Trine. Arbejdsgruppen er ansvarlig for planlægning 
og afvikling af arrangementet. 
Henrik vil igen gøre en ihærdig indsats for at få frivillige 

hjælpere blandt medlemskredsen til at hjælpe med det 
praktiske. 
Der er ingen tilmelding til arrangementet – medlemmerne 
skal bare møde op – og det er gratis! 
Arrangementet indledes med morgensang. 

 
Bestyrelsen inviterer personer fra Vejle Kommune til at del-

tage i bruncharrangementet. Bestyrelsen vil benytte lejlig-
heden til at orientere gæsterne om foreningens aktiviteter. 
 
Anlægget er åbent som sædvanligt fra kl. 6.00-10.00. 
 
Der skal for god ordens skyld endvidere gøres opmærksom 
på, at Tirsbæk Vinterbad er åbent for medlemmer i de 

sædvanlige tider – til og med mandag den 29. april 2019.  
 

  
 
 

 
 
Henrik, Kir-
stine og 
Trine 
 

 
 
 
 
 

Karen 
 

 

4. Misbrug af nøglebrikker, herunder  
 udlåning til ikke medlemmer  
 glemmer sin egen nøglebrik 

 
Hvad gør vi? 
Bestyrelsen drøftede problemstillingen og vil i resten  af 

sæsonen intensivere kontrollen med hensyn til, om med-
lemmerne medbringer deres egen nøglebrik, når de benyt-
ter anlægget. 
Det blev også understreget, at udlåning af den personlige 

nøglebrik er misbrug og vil blive fulgt op af udelukkelse af 
det medlem, som har udlånt nøglebrikken. 
 
Trine vil til brug i næste sæson lave oplæg til standardskri-
velse vedrørende udlevering og anskaffelse af nøglebrikker. 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Trine 

5. Klager over saunagus uden for det planlagte tidsrum. 
Bestyrelsen rundede sagen om saunagus i foreningens åb-
ningstider uden for de planlagte saunagustider på onsdage 
fra kl. 18.00-19.00 af med at henvise til en bestyrelsesbe-
slutning om dette emne. Beslutningen findes i referat af 
bestyrelsesmøde mandag den 4. december 2017 punkt 2 

og information om samme emne i nyhedsbrev nr. 3 sæson 
2017-18, udsendt den 26. december 2017. 
 
Begge dokumenter kan findes på foreningens hjemmeside 
www.morgenrøden.dk under arkiv > bestyrelsesrefera-
ter/nyhedsbreve. 
 

  

6. Åben for tilføjelser 
6.1 Gennemgang af arrangementet Suppe, sang og 
samvær torsdag den 21. marts 2019.  
Der er tilmeldt 41 personer. Opgavelisten blev gennemgå-
et. Alt er på plads. 

 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 

http://www.morgenrøden.dk/
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6.2. Forberedelse til evalueringsmøde med Vejle 
Kommune, når indeværende sæson er slut. 
Bestyrelsen drøftede emner til mødet og arbejder videre 

med forberedelsen. 
De enkelte bestyrelsesmedlemmer kan sende forslag og 
ideer til mødet til Henrik, som efterfølgende finpudser dem 
til mødet med kommunen 
I mødet deltager Karen, Kirstine og Henrik. 

 
 
 

 
Karen, Kir-
stine og 
Henrik 
 

7. Næste møde  

Mandag den 13. maj 2019 kl. 19.00-21.00 i Det røde Hus 
 

  

8. Eventuelt 
Intet. 
 

  

 

 
For referatet: 
Henning Damsbo Brix 
 
 

 
 
 


