
 
 

 
Referat fra bestyrelsesmøde i Vinterbaderforeningen Morgenrøden 

 
 
Tid: Mandag den 5. december 2022 kl. 19.00-21.00 

 

Sted: Det røde hus, Tirsbæk 
 

Deltagere: Karen Blok, Paul Fabricius, Lene Wittrup, Charlotte Scheibner og Alis 

Rasmussen 

 

Fraværende:     Søren Lyng, Rikke Jansen 

 

 
Punkt 

 
 Bilag Ansvarlig 

 
1.1. 

1.2 
 

 

Dagsorden Godkendt 

Referat af sidste bestyrelsesmøde 

godkendt 

 

  

2.1 Økonomisk Status 2022/23 - der var ingen 

bemærkninger hertil 

 Paul 

2.2 Aktuel status for medlemmer og 

venteliste: 

 Der er pt. 452 medlemmer  
 Der er pt. 210 på venteliste  
 Der er kommet 30 nye ind på venteliste 

siden sæsonstart 
 

 Paul 

2.3 Revision af vedtægter: 

 

Vi ønsker at lave en arbejdsgruppe, som skal 

kigge på, om der er behov for tilpasning af 

vores vedtægter.  

 

Der er et medlem af Morgenrøden, som har 

erfaring hermed og som har tilbudt sin hjælp. 

  

Charlotte og Rikke fra bestyrelsen vil tage 

kontakt til denne person, og tage aktion herpå. 

 

 Paul 
 



2.4 Møde med Vejle Kommune: 

Alis og Lene havde møde med VK den 

1.12.2022 -  

Her blev der talt om de udfordringer, som 

medarbejdere fra VK oplever på broen.  

 

Vi aftalte, at der skal udarbejdes et regelsæt 

for “God adfærd på broen”, som skal hænges 

op på broen.  

 

Vi vil lave input til disse regler på vores 

medlemsmøde på torsdag den 8.12.22. 

 

VK vil efterfølgende hjælpe med at lave en 

plakat med disse regler og informationer, som 

skal hænge på broen.  

 

 

 Alis og Lene 

3.1 Fuldmånebad den 8.12.2022: 

- Alis vil sørge for at sætte lamper frem kl. 

17.30 

 

 

 Karen 



3.2 Medlemsmøde den 8.12.2022 (kl. 19-21) 

- Der er tilmeldt 55 

- Der lukkes for tilmelding nu 

- Der bliver serveret sandwich og øl/vand og 
småkager til kaffen.  Medlemmerne 
medbringer selv the/kaffe.  

 

Der er kommet emner fra medlemmerne, som 

vi indledningsvist vil nævne på mødet:  

 Ønske om varmelampe i omklædning -  
 Kontingentstigning 22/23. 

 

 

Medlemmerne opdeles herefter i mindre grupper, 
hvor de skal diskutere relevante emner. Hver 

gruppe får lov til at fremlægge deres “svar”. 

Bestyrelsen samler svarene sammen og 

evaluerer på det efterfølgende.  

 

Emner til grupperne:  

 Ønske om fremtidig / alternative 

faciliteter  
 Er folk interesseret i en mobil sauna? 

(Det kræver frivillig indsats) 
 Er man i øvrigt indstillet på frivilligt 

arbejde ifbm. Arrangementer o.lign. 
 Badetøj / ikke badetøj i sauna ? 
 Hvad er god adfærd på brohovedet (jf. 

Møde med VK) 
 Forslag til fremtidige aktiviteter i 

Morgenrøden 
 

 

Opgavefordeling til mødet: 

Karen (sandwich, småkager, gran, servietter) 

Charlotte (sedler til opdeling i grupper, vand) 

Paul (øl, emnesedler til grupperne) 

Alis (opsæt af lamper, og borde)  

* Paul og Alis er i det røde hus ca 18.15 for at 

opsætte borde. 

 

 Karen 

4. Eventuelt: 

Der er kommet brev til Karen vedr. 

Vinterbadefestival i 2023.  

 

Kaffe/gløg fra kiosken: 

 De sidste to søndage inden jul (den 

11.12, 18.12)  
 Den 21.12 (fra kl. 17-19)  
 OBS: Medlemmer skal medbringe 

nøglebrik 
 

 

 

  

Referent: Lene Wittrup 
 

 

Næste bestyrelsesmøde: Mandag 16. Januar 2023 kl. 19 i Det Røde Hus. 

 

 

 



 


