
Referat af bestyrelsesmøde i Vinterbaderforeningen Morgenrøden d.20.9.21 

 

Tid: Mandag 20. september 2021 kl. 19.00-21.00  
 

Sted: Det Røde Hus, Tirsbæk Strand 
 

Deltagere: Karen Blok, Paul Fabricius, Kirsten Spøer, Kirstine Hansen,  Charlotte Juhl, 
Alis Rasmussen  

 Afbud:           Henrik Senius 

 

GODKENDELSE  Bilag Ansvarlig         

1.1. Dagsorden godkendt 
 

  

1.2. Referat af møde 5.9 2021 godkendt 
 

  

ORIENTERING    

2.1 Økonomisk status. Paul fortæller om økonomisk status, 
IT-systemet konverteres fra foreningsadministrator til 
Conventus pr. 1.1.2022   
Kassebeholdning 661,645 kr. indbetalinger 22.000 kr. 
kontingent og nye nøglebrikker 
Paul forslår to konti, en opsparingskonto og en 
driftskonto. Så hovedparten af foreningens midler flyttes 
til en opsparingskonto, hvor der skal være to til at 
underskrive for at kunne disponerer over kontoens midler.  
Næste møde kommer punktet på til beslutning, Karen Blok 
giver nu sin stemme til den beslutning, da hun ikke kan 
deltage næste bestyrelsesmøde. 
Medlemmer 429 betalte medlemmer 21 personer fra 
ventelisten mangler at betale  
Ventelisten er på 59 personer pr. d.d.  
 
 
 

  

(2.2) Aktuel status for aktivitetsliste 
 

  

BESLUTNING    

3. Tjek af aktivitetsplan.  
Kirsten melder fra på d.10.10 men melder sig på flere 
andre aktiviteter, Charlotte taler om underholdning, 
operasanger kan ikke deltage, Charlotte forslår en åben 
scene 
 

  

3.1 Ny ansvarsliste 
d.1.10 Karen, Charlotte, Kirsten 
d.10.10 Karen, Kristine (lygtemænd og kvinder) 
d.18.11 Paul, Charlotte, Kirsten (lygtemænd og 
kvinder) 
d.21.12 Kirsten, Alis(lygtemænd og kvinder) 
d.1.1.22 Karen, Kirstine 
d.6.2.22 Karen(brød), Charlotte(suppe), 

  



Kirsten(lygtemænd og kvinder) 
d.7.3.22 Henrik, Kirsten, Alis(lygtemænd og kvinder) 
d.20.3.22 Kirsten,  
d.25.4.22 Kirsten, Karen, Kirstine 
Det navn der er markeret med fed, er ansvarshaver for 
arrangementet. 
 
Der tales om et ønske om at få en gruppe der er lygte 
mænd og kvinder, der selv står for at sætte lygter frem 
og tilbage til arrangementerne. 
 
 
 
 

4.  Kommunens genstartspulje 
Til social og kompetenceudvikling, aktiviteter for frivillige, 
genåbningsarrangementer. Vi undersøger muligheden for 
at udvide et af vores arrangementer. Charlotte og Kirsten 
laver en ansøgning fra foreningen. 

  

5. Hvem skal vi søge at påvirke vedr. vores ønsker før 
kommunalvalget? Hvordan? Er ”trængselsnotat” 
brugbart(bilag)? Årsberetning fra formanden og 
Trængselsnotat sendes til: Ugeavisen, Folkebladet,(med 
billeder), Journalist, Thomas Smith(fritid og kultur), Trine 
Hedemand(Teknik og Miljø), P4, Dan Arnløv, formand for 
kultur og fritid, alle i Teknik og Miljø og Kultur og Fritid, 
Karen sender det til dem. 

  

6. Eventuelt 
Lygters placering fremover i det Røde hus i gangen så de 
er lette at komme til. Glemte ting samles af Klaus en 
gang om måneden, og sættes i det Røde hus, sendes til 
genbrug efter 1 mdr. i det røde hus 
 
 

  

 

d.20.9.21 Kirstine Hansen, Sekretær   


