
 
 

 
Referat fra bestyrelsesmøde i Vinterbaderforeningen Morgenrøden 

 
 
Tid: Søndag 20. november 2022 kl. 11.00-11.30 

 

Sted: Foreningernes Hus, Vejle 
 

Deltagere: Karen Blok, Paul Fabricius, Lene Wittrup, Søren Lyng, Charlotte Scheibner, 

Alis Rasmussen, Rikke Jansen 

 

 

Ad hoc bestyrelsesmøde uden dagsorden umiddelbart efter ekstraordinær generalforsamling. 

 
BESLUTNING  Bilag Ansvarlig 

3. Konstituering 

Pga. erhvervsarbejde, der kolliderer tidsmæs-

sigt med en række af Morgenrødens arrange-

menter, ønskede Søren Lyng at blive fritaget 

for posten som arrangementansvarlig og næst-

formand i bestyrelsen og fortsætte som almin-

deligt bestyrelsesmedlem. 

 

Bestyrelsen konstituerede sig derfor således: 

• Karen Blok er generalforsamlingsvalgt 

formand 

• Charlotte Scheibner er næstformand og 

arrangementansvarlig 

• Lene Wittrup er sekretær 

• Paul Fabricius er kasserer 

• Søren Lyng er bestyrelsesmedlem 

 

Suppleanter er: 

• Alis Rasmussen 

• Rikke Jansen 

 

Se også note nedenfor. 

 

  

4 Arbejdsfordeling 

Sekretæropgaver overgår til Lene. 

Lene får adgang til Foreningsadministrator aht. 

godkendelse af personer til foreningens luk-

kede Facebook-gruppe. 

 

  

Lene 
Paul 

5 Facebook 

Nyhedsbreve lægges fremover også på Face-

book (udsendes fortsat pr. mail og ses på for-

eningens hjemmeside). 

 

  
Lene 



6 Medlemsaften 8. december 

Information herom i næste nyhedsbrev. 

Tilmelding senest 1. december. 

Emner fastlægges endeligt på bestyrelsesmøde 

5. december. 

  
Karen 

7 Vejle Kommune 

Der er igen fremkommet kritik fra Vejle Kom-

munes side om påstående medlemmers dårlige 

opførsel på broen. Der er ikke oplyst nogen 

som helst konkret information (tid, problem, 

berørte personer etc.) og det er ikke engang 

sikkert, at den fremførte kritik overhovedet 

vedrører medlemmer. Alle har jo fri adgang til 

broen i Tirsbæk. 

Der virker også som om, kommunen ikke op-

fylder sin notatpligt i disse tilfælde. 

Alis og Lene kontakter kommunen for møde om 

problemet. 

 

  

Alis og Lene 

8 Frivilligt arbejde 

Det er nødvendigt at medlemmer løser visse 

praktiske opgaver i forbindelse med arrange-

menter. Drøftes på næste bestyrelsesmøde og 

emne til drøftelse på medlemsaften 8. decem-

ber. 

 

  

Referent: Paul Fabricius 
 

Næste bestyrelsesmøde: Mandag 5. december 2022 kl. 19 i Det Røde Hus. 

 

 

 

Note til pkt. 3: 

Der har været udskiftning i bestyrelses på den ordinære generalforsamling 11. 

september 2022 og igen på ekstraordinær generalforsamling 20. november 2022. 

Derfor sammenfattes valgperiode for de enkelte bestyrelsesmedlemmer her. 

 

Følgende er på valg på næste generalforsamling i 2023 

• Formand 

• Paul Fabricius  

• Charlotte Scheibner 

 

Følgende er på valgt i 2024: 

• Lene Wittrup  

• Søren Lyng  

 

Suppleanter er jf. vedtægterne på valg hvert år. 

 


