
 
 

 
Referat fra bestyrelsesmøde i Vinterbaderforeningen Morgenrøden 

 
 
 
Tid: Mandag 29. august 2022 kl. 19.00-20.45 

 
Sted: Det Røde Hus, Tirsbæk Strand 

 

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

 
  

 

GODKENDELSE  Bilag Ansvarlig         

1.1. Dagsorden godkendt 

 

  

1.2. Referat af møde 16-05-2022 godkendt 

 

  

ORIENTERING    

2.1 Information om møde med Vejle Kom-

mune 23-08-2022:  

Der blev informeret om nævnte møde jf. ny-

hedsbrev nr. 2 for sæson 2022/23 udsendt 27-

08-2022 

 

  

2.2 Aktuel økonomisk status 2022/23: 

Ganske få udgifter siden afslutning af regnska-

bet for 2021/22, der behandles under punkt 4. 

 

  

2.3 Aktuel status for medlemmer og venteli-

ste: 

• Aktuelt medlemsantal er 445 (medlems-

loftet minus 5) 

• 267 er registreret på venteliste 

 

  

BESLUTNING    

3. 

 
Indkomne forslag til generalforsamling: 

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmer. 

 

  

 

4 Årsregnskab 2021/22: 

Regnskabet blev godkendt. 

 

 

4-1 

 



5 Budget 2022/23 og foreløbig drøftelse af 

aktiviteter i den kommende sæson:  

Det besluttedes at foreslå kontingent på 650 

kr. Forhøjelsen er begrundet dels i inflation og 

dels i at opbygge midler til senere investeringer 

i badefaciliteter. 

Der bliver sandsynligvis glühwein/kaffe/te/æb-

leskiver uden beregning for medlemmer de fire 

adventssøndage. 

Vinterarrangement 20-02-2022 bliver med tre 

vildmarkskade. 

Suppe/sang/samvær i Det Røde Hus 23-01-23. 
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6 Forberedelse til generalforsamling: 

Bestyrelsen foreslår at ændre tidspunktet for 

generalforsamlinger. 

Enkelte medlemmer (men muligvis ikke nok) 

har givet udtryk for villighed til at stille op som 

bestyrelsesmedlem/suppleant. 

 

Opgavefordeling for selve generalforsamlingen: 

• Modtagelse/afkrydsning: Alis og Char-

lotte 

• Indkøb: Karen 

• Forplejning: Karen og Trine.  

Laves som tag-selv-bord 

• Referent:? 

• Dirigent: Bent Mikkelsen 

• Låse op kl. 9: Paul 

 

 
6.1 

 
 

7 Skal vi på længere sigt have en aktivitets-

gruppe, der for ansvaret for alle sæsonens 

særlige aktiviteter?  

Der arbejdes videre med forslaget om at have 

en aktivitetsgruppe, der på længere sigt skal 

være ansvarlig for foreningens sociale arrange-

menter. 

 

  

8 Øge ventelistegebyret: 

Gebyret for optagelse på venteliste blev fastsat 

til 400 kr. 

 

  
 

9 Eventuelt: 

Ingen punkter 

 

  

 

Referent: Paul Fabricius 
 

Næste bestyrelsesmøde: Søndag 11. september 2022 lige efter generalforsamlingen. 

 


