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Referat af bestyrelsesmøde i Vinterbaderforeningen Morgenrøden 
 

 

Tid: Søndag 5. september 2021 kl. 12.00-13.00  

 

Sted: Foreningernes Hus, Vejle 

 

Deltagere: 

 

Karen Blok, Kirstine Hansen, Charlotte Juhl, Paul Fabricius, Kirsten Spøer 

 

Fraværende: Henrik Senius, Alis Rasmussen 

 
GODKENDELSE  Bilag Ansvarlig         

1.1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 

 

  

1.2. Godkendelse af referat af møde 16. august 2021 
Referatet blev godkendt. 
 

  

BESLUTNING    

3. Bestyrelsen konstituerede sig således: 

 Næstformand: Henrik 

 Sekretær: Kirstine 

 Kasserer: Paul 
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4. Foreningen har eneadgang til sauna m.v. på følgende dato-

er: 01-10-2021, 07-03-2022, 25-04-2022 forventet i tids-
rummer kl. 0500-2200. 

 
Aktivitetskalender for kommende sæson fastlagdes således: 
 1. oktober: ”Sæsonstart”. Foreningen kommer med 

rundstykker fra PA. Rundstykker efter ”først til mølle”. 
Medlemmerne medbringer selv kaffe/te. 

Ansvarlig: Karen, Charlotte 
 10. oktober kl. 1600-1900: ”Fællesbad”. Øl, vand, chips 

på foreningens regning. 
 Ansvarlig: Karen, Kristine 
 18. november kl. 1600-2000: ”Fuldmånearrangement” 

med saunagus. Varme drikke på foreningens regning 
hvis muligt fra Kiosk-Jan (kaffe, te, kakao, gløgg). Bål 

hvis nogle medlemmer vil sørge for dette. Evt. lygter. 
Ansvarlig: Paul, Charlotte, Kirsten 

 21. december kl. 1700-2000: ”Vintersolhverv”. Varme 

drikke på foreningens regning hvis muligt fra Kiosk-Jan 
(kaffe, te, kakao, gløgg). Honninghjerter. 
Ansvarlig: Kristine 

 1. januar kl. 1600-1900: ”Nytårskur” 
Ansvarlig: Karen, Kristine 

 6. februar kl. 1600-2100: ”Sauna, suppe & sang” 
kl. 1600-1900: Sauna åben. 
Kl. 1900-2100: I Det Røde Hus arrangement med fælles-
spisning (suppe, lavet hos Charlotte), fællessang og frie 
indslag fra medlemmer eller andre. 

Max. 40-50 personer - derfor vil tilmelding være nød-
vendig. 
Ansvarlig: Karen 

 7. marts: ”Vildmarksbad”, fastlægges nærmere senere. 
Ansvarlig: Henrik 

 20. marts kl. 1600-1900: ”Forårsjævndøgn”. Øl, vand, 
chips på foreningens regning. 

Ansvarlig: ? 
 25. april 2022: ”Sæsonafslutning”. Øl, vand, sandwich 

på foreningens regning. 
Ansvarlig: Alle 

 
Saunagus alle onsdage kl. 1800-1900 i perioden 1. oktober 

2021 til ultimo april 2022. 
 
Ligesom i tidligere år justeres kalenderen løbende efter be-
hov.  
Der informeres nærmere i nyhedsbreve om det enkelte ar-
rangement. 
 

  

 

5. Bestyrelsesmøder for kommende sæson blev fastlagt til føl-
gende datoer (alle mandage): 
 20. september 2021 
 25. oktober 2021 
 22. november 2021 
 24. januar 2022 

 21. februar 2022 
 28. marts 2022 
 9. maj 2022 

 
Møderne foregår i Det Røde Hus kl. 1900-2100. 
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6. Opmærksomhed forud for kommunalvalget drøftedes kun 

kort pga. tidspres for mødet. 
 

Information om generalforsamling, formandens beretning og 
foreningens situation i øvrigt til: 
 Kultur/fritid, politisk ledelse 
 VAF 
 Kanal 94 

 

  

7. Eventuelt: 
 Det blev besluttet at fjerne loft for antal personer på 

venteliste. Alle der ønsker det kan blive optaget på 
venteliste. Ventelistetilmelding bliver åben hele året. 

 

  

 

 

Vejle, den 5-09-2021. Referent: Paul Fabricius 

 

 


