
 
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Vinterbaderforeningen Morgenrøden 

 
 
 
Tid: Mandag 28. marts 2022 kl. 19.00-21.00 

 
Sted: Det Røde Hus, Tirsbæk Strand 

 
Deltagere: Karen Blok, Paul Fabricius, Henrik Senius, Charlotte Juhl, Alis Rasmussen 

 
Fraværende: Ingen 
  
 

GODKENDELSE  Bilag Ansvarlig         

1.1. Dagsorden godkendt 
 

  

1.2. Referat af møde 21-02-2022 godkendt 
 

  

ORIENTERING    

2.1 Aktuel økonomisk status stort set uændret siden 
sidste møde.   
 

2.1  

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

(medlemsloftet) 
 240 er registreret på venteliste 

 

  

BESLUTNING    

3. 
 

Gennemgang af sæsonens resterende 
arrangementer (opfølgning) 
Der er ét tilbageværende arrangement: 
Sæsonafslutning mandag 25. april. 
Sauna til rådighed denne dag kl. 0500-2200, dog 
ikke mellem 1000 og 1100 (rengøring). 
Tovholdere er Alis og Charlotte.  
Pandekageservering fra kl. 1630-1900. 
Charlotte er der fra lidt før kl. 1630. 
Der sættes 3 borde op fra Henrik. 
Hvis regnvejr købes/lånes to pavilloner til brug for 
pandekagebagningen, eller pandekagebadningen 
foregår bagerst i kiosk-bygningen. 
Øl/vand tages fra foreningens beholdning. 
Paul bortrejst, Henrik måske bortrejst. 
 

  
 

4 Fastlæggelse af dato for generalforsamling og 
evt. bestyrelsesmøde før generalforsamling 

 Dato for næste generalforsamling ÆNDRES 
til søndag 11. september 2022. Klokkeslæt 
uændret 1000. 

 Bestyrelsesmøde mandag 22. august kl. 19. 
 

  



5 Evt. vedtægtsændringer: 
Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer til 
næste generalforsamling: 

 Efterfølgende ordinære generalforsamlinger 
skal afholdes i tidsrummet 15. marts til 15. 
maj (§4, 1). Forslaget er primært begrundet 
i at give mere tid til kontingentopkrævning 
og medlemstilbud til ventelistepersoner 
inden sæsonstart. 

 Meddelelse om generalforsamling skal ikke 
længere ske ved opslag på broen (§4, 2) 
men alene ved annoncering på 
hjemmesiden. Uden at det skal fremgå af 
vedtægterne vil der også som hidtil ske 
information herom via nyhedsbrev(-e). 

 

  
 

6 Overholdelse af gæstepolitik: 
Gæstepolitikken indebærer jf. beslutning 24. januar 
2022, som er kommunikeret via hjemmeside og 
nyhedsbreve, at der ikke må medtages gæster i 
indeværende sæson. Dette SKAL overholdes. 
 

  

7 Nyt vedr. Det Røde Hus og/eller andre 
vinterbade-faciliteter i Vejle 
Karen fortsætter dialogen med kommunen herom i 
den kommende tid. 
 

  
 

8 Eventuelt: 
 Der deltog anslået 80 personer i 

arrangement 20. marts kl. 16-19. Det anses 
for tilfredsstillende. 

 Hjertestarter-ansøgning er indsendt 
rettigdigt inden 1. marts 2022. Vi 
afventer/håber på bevilling. 

 Vigtigt at få fuldtallig bestyrelse efter næste 
generalforsamling. 

 Charlotte kann an der nächsten 
Vorstandssitzung am 9. Mai nicht 
teilnehmen. 

 

  
 

Referent: Paul Fabricius 


