
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Vinterbaderforeningen Morgenrøden 
 

 
 
Tid: Mandag 24. januar 2022 kl. 19.00-21.15 

 
Sted: Det Røde Hus, Tirsbæk Strand 

 
Deltagere: Karen Blok, Paul Fabricius, Henrik Senius, Klaus Abel 

 
Fraværende: Charlotte Juhl, Alis Rasmussen 
  
 

GODKENDELSE  Bilag Ansvarlig         

1.1. Dagsorden godkendt 
 

  

1.2. Referat af møde 22-11-2021 godkendt 
 

  

ORIENTERING    

2.1 Aktuel økonomisk status viser positivt resultat for 
2021-2022.  

Foreningen anvender nu to bankkonti. 
 

2.1  

2.2 Aktuel status for medlemmer og venteliste: 
 Aktuelt medlemsantal er 450 

(medlemsloftet) 

 225 er registreret på venteliste 
 

  

2.3 Børneattester: 
Efter krav fra kommunen er der indhentet 
børneattester for bestyrelsens tre medlemmer. 
  

  

BESLUTNING    

3 Bestyrelsens sammensætning: 
 To medlemmer er udtrådt af bestyrelsen af 

personlige grunde. Bestyrelsen består p.t. 
derfor kun af tre medlemmer. 

 Klaus Abel er tilknyttet bestyrelsen som 

konsulent og deltager i bestyrelsens arbejde 
resten af sæsonen 2021-22. 

 

  
 

4 Nyhedsbreve: 
Nyhedsbreve udarbejdes af formanden og kræver 

ikke den samlede bestyrelses godkendelse før 
udsendelse 
 

  

5  Hjertestarter: 
 Forventes bestilt snarest 
 Opsættes ved kiosken 

 Strøm betales af Vejle Kommune 
 

 Alis 



6 Justering af aktivitetsplan: 
 
Det er nødvendigt at justere aktivitetsplanen ud fra 
corona-situationen, herunder afstandskrav m.v. 

Planen er også justeret ud fra, at bestyrelsen fortsat 
anbefaler max 5 personer i sauna af gangen. 
 
Saunagus er aflyst resten af sæsonen.  
 
”Sauna, suppe & sang” søndag 6. februar: 
Arrangementet er aflyst. 

Sauna er åben for medlemmer kl. 1600-1900 
 
”Venteliste-festival” søndag 13. februar kl. 

12.00-22.00: 
Der er adgang for personer på venteliste i dette 
tidsrum. Der er IKKE adgang for medlemmer. 
Bestyrelsesmedlemmer vil være til stede en mindre 

del af tiden. Sauna og omklædningsrum vil kunne 
åbnes med en kode, der gælder i dette tidsrum. 
Koden vil blive oplyst ved opslag på broen kl. 12.00 
denne dag. Ingen forplejning. 
 
”Vildmarksbad” mandag 7. marts kl. 05.00-

22.00: 
Sauna er åben for medlemmer i hele dette tidsrum. 
Der opstilles IKKE ekstra bade eller saunaer. 
Henrik sørger for afbestilling af disse. 
Ingen forplejning. 

 
”Forårsjævndøgn” søndag 20. marts kl. 16.00 – 

19.00: 
Arrangementet forventet gennemført som planlagt. 
Foreningen er vært med øl, vand, chips som 
serveres ud af bilers bagagerum og med ophold på 
det grønne område ved stranden. 
 
”Sæsonafslutning” mandag 25. april kl. 05.00-

22.00: 
Arrangementet forventet gennemført som planlagt. 
Der vil være forplejning fra kl. 17.00 til kl. 19.00. 
Henrik undersøger forplejningsmuligheder til næste 
bestyrelsesmøde. 
Karen er fraværende denne dag. 
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7. Gæstepolitik: 
Det formodes, at gæstereglerne muligvis ikke bliver 
blevet overholdt. 
Under hensyn til bestyrelsens anbefaling om max 5 
personer i sauna af gangen besluttedes at 

suspendere gæstepolitikken for resten af denne 
sæson. Der må altså ikke medtages gæster i resten 
af sæsonen 2021-2022. 
Bestyrelsen overvejer nærmere vedr. gæsters evt. 
adgang i fremtidige sæsoner. 
 

  



8.  Vejle Kommunes kritik af manglende 
rengøring: 
En enkelt medarbejder hos kommunen har pr. e-
mail fremsendt kritik til formanden. Kritikken 

vedrører weekender og indeholder følgende punkter: 
 Medlemmer bliver i sauna eller lukket 

omklædningsrum efter kl. 10. 
 Lokalerne er ikke rengjorte. 
 Medlemmer ”råber grimme ting” 

 Medlemmer er ”ekstra langsomme med 

vilje” 

 
Bestyrelsen kan på ingen måde genkende denne 
udokumenterede kritik og stiller sig uforstående over 

for såvel tone som indhold af kritikken.  

 
På det foreliggende grundlag foretages ikke 
yderligere end følgende: 

 I kommende nyhedsbrev understreges, at 
sauna og lukket omklædningsrum ALTID 
SKAL være forladt INDEN den fastsatte 
lukketid. 

 Opfordring til at fortsætte med oprydning 
som hidtil.  

 

8  

9.  Status for råderet og ombygning af ”Det Røde 
Hus”: 

Foreningen har stadig ikke fået svar fra kommunen 
på oplæg afleveret til kommunen 21-04-2021. 

Paul tager kontakt til kommunen med henblik på 
afklaring/møde. 
 

  
 

Paul 

10 Eventuelt: 

Ved mistet eller defekt nøglebrik har der i enkelte 
tilfælde været tildelt medlemmet en midlertidig 
talkode til faciliteterne. 
 

  

 

Referent: Paul Fabricius 


