
 
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Vinterbaderforeningen Morgenrøden 

 
 
Tid: Mandag 10. oktober 2022 kl. 19.00-20.50 

 
Sted: Det Røde Hus, Tirsbæk Strand 

 
Deltagere: Karen Blok, Paul Fabricius, Lene Wittrup, Søren Lyng, Klaus Abel, Alis Ras-

mussen, Rikke Jansen, Charlotte Scheibner 
 

To mangeårige tidligere bestyrelsesmedlemmer - Henrik Senius og Kirstine 
Hansen deltog under pkt. 0. 

  
SÆRLIG START  Bilag Ansvarlig         

0 Henrik blev valgt som ordfører. 
 
Mistillid til Klaus Abel 

Bestyrelsens flertal (alle undtagen Klaus) ud-
trykte mistillid til Klaus og anså ham for uvær-
dig til at være i bestyrelsen. 
Da Klaus på trods af kraftige opfordringer ikke 
ville trække sig fra bestyrelsen, vedtog besty-
relsen en forretningsorden, der udtrykker mis-

tillid til Klaus (se bilag 0). 
 

0  

GODKENDELSE  Bilag Ansvarlig         

1.1. Dagsorden godkendt 
 

  

1.2. Referat af møde 11-09-2022 godkendt 
 

  

ORIENTERING    

2.1 Orientering om Vejle Kommunes beslut-
ning vedr. saunaer:  
Vejle Kommune har besluttet at holde kommu-
nens saunaer (der er kun den i Tirsbæk og to i 
Børkop Svømmehal) lukkede indtil videre pga. 
energisituationen. Det tager foreningen til ef-
terretning med forståelse for den helt særlige 
situation. Dog forekommer det mærkeligt, at 
foreningen hører om denne beslutning gennem 
dagspressen og ikke orienteres direkte – for-
eningen har dog betalt en pæn del af saunaen. 
 

 Karen 



2.2 Aktuel økonomisk status 2022/23: 
Ganske få udgifter siden starten på regnskabs-
året den 1. juli 2022: 

• DGI-medlemskab 2.700 
• Generalforsamling 1.500 
• Frimærker, diverse 1.600 

Pga. den igangværende opkrævning af kontin-
gent for nye medlemmer, er regnskabet ikke 
klar til udskrivning. Til kommende bestyrelses-
møder forventes der udsendt regnskab. 
 

 Paul 

2.3 Aktuel status for medlemmer og venteli-
ste: 
Optagelse af personer fra ventelisten er i gang. 
Derfor er der ikke et præcist medlemstal lige 
nu. Der optages personer fra ventelisten indtil 
medlemsloftet på 450 medlemmer er nået. 
Idet ikke alle fra ventelisten ønsker at blive 
medlemmer, er ventelisten nu på ca. 214 per-
soner. Det betyder også, at optagelse af nye 
medlemmer fra ventelisten sker i nogle ”run-
der”: 

• runde medlemstilbud udsendtes 28. septem-
ber 

• runde 11. oktober 

• runde i første del af november 
Personer på ventelisten, der afslår tilbud om 
medlemskab, slettes fra ventelisten. 
 

 Paul 

2.4 Tegningsregler, udgiftspolitik 
Reglerne blev kort opridset. 
I øvrigt henvises til bilag 0. 
 

 Karen 

BESLUTNING    

3. 
 

Opfølgning på aktivitetskalender: 
Søren påtog sig hvervet som arrangement-ko-
ordinator. 
Pga. den lukkede sauna overvejes at tilbyde 

medlemmer andre fordele f.eks. rundstykker 
en gang om måneden (som 8. oktober), flere 
dage med glühwein, vildmarkskar en gang 
mere denne sæson. 
Der var enighed om at drøfte disse muligheder 
på et medlemsmøde (se pkt. 8). 
 

 Karen 
Søren 

4 Omklædningsrum: 
Rummet er til rådighed kun for foreningens 
medlemmer i tidsrummet kl. 05-10 alle ugens 
dage. Der skal anvendes nøglebrikker i dette 
tidsrum. 
Karen kontakter kommunen for at få rengøring 
til at ske før kl. 5 (eller sen aften) samt om at 
rummet bør låses efter kl. 17. 
 

 
 

 

5 Beklædning i sauna:  
Søren orienterede om forslaget og punktet 
drøftes på næste medlemsmøde (se pkt. 8) 
 

5 Søren 



6 Kontingentfrihed for medlemmer udenfor 
bestyrelsen, der laver en særlig indsats: 
På opfordring har to gusmestre fået kontin-
gentfrihed. Beslutningen blev truffet og med-
delt de pågældende, før kommunen traf beslut-
ning om ikke at sætte sauna op. Det beslutte-

des, at kontingentfrihed tilbydes den 3. gusme-
ster og den nøglebrikansvarlige. Paul kontakter 
de pågældende. 
Kontingentfrihed er kun en mulighed for perso-
ner udenfor bestyrelsen, der vedvarende har 
en fast tidskrævende opgave for foreningen. 
 

 Paul 

7 Næste års generalforsamling 
Jf. vedtægtsændring på seneste generalfor-
samling, afholdes kommende generalforsamlin-
ger om foråret. 
Næste års generalforsamling afholdes søndag 
23. april 2023 kl. 10. 
Karen reserverer lokalet snarest. 
 

 Karen 

8 Medlemsmøde: 
Der afholdes medlemsmøde 8. november kl. 
19-21. Formålet at høre medlemmernes me-
ning om f.eks.: 

• Arrangementer uden sauna 

• Mål for foreningen, medlemsantal 
• Foreningens udvikling 
• Nuværende og alternative faciliteter 
• Venteliste 
• Påklædning i sauna 
• … 

Søren og Karen koordinerer og fastlægger mø-
det. 
Lene annoncerer mødet på Facebook. 
 

 Søren, Ka-
ren, Lene 
 

9 Eventuelt: 
Evt. afholde bestyrelsesmøder i Foreningernes 
Hus, som jo er bedre opvarmet end Det Røde 
Hus 
 

 Karen 
 

Referent: Paul Fabricius 

 

Næste bestyrelsesmøde: Mandag 14. november 2022 kl. 19. 
 


