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Referat fra bestyrelsesmøde i Vinterbaderforeningen Morgenrøden 
 

 
 
Tid: Onsdag 8. februar 2023 kl. 19.00-21.00  

 
Sted: Foreningernes hus, Vejle 

 
Deltagere: Karen Blok, Søren Lyng, Charlotte Scheibner, Rikke Jansen og Lene Wittrup 
Fraværende: Paul Fabricius og Alis Rasmussen 

 
Dagsorden: 

 

0. 
 

DAGSORDEN   

GODKENDELSE  Bilag Ansvarlig         

1.1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt 
 

 Lene 

1.2. Godkendelse af referat af sidste bestyrelsesmøde 
Referat af sidste bestyrelsesmøde blev godkendt 
 

 Lene 

ORIENTERING    

2.1. Aktuel økonomisk status  

Paul var fraværende, så dette punkt blev ikke gennemgået 

 Paul 

2.2. Aktuel status for antal medlemmer og venteliste 
Paul var fraværende, så dette punkt blev ikke gennemgået 

 Paul 

BESLUTNING    

3.1 

 
Aktiviteter: 
 
“Suppe/sang og samvær aften” var en succes 
 
 
Vildmarksbad - 20.2.2023 

◦ Nogle få har meldt sig som hjælpere 

◦ Vi aflyser ikke arrangementet  
◦ Karen taler med VK om bommene 
◦ Der er aftale med Kiosk om hotdogs og drikkelse 

◦ Først til mølle / vis hensyn 

◦ Der laves nyhedsbrev herom 

 

Andre aktiviteter: 
◦ Fuldmånebad - Karen har aftalt med kiosk  
◦ Sidste arrangement 24.4 -  Charlotte tager kontakt til 
“Lisbeths pandekager”  
 

 Karen 

3.3 4.3.2023: 
Orientering for medlemmer vedr. bestyrelses arbejde: 
 
Den 4.3 ændres til den 25.3 fra kl. 9-10.  
Karen og Rikke (og måske Alis) kommer.  
Vi skal have gjort tydeligt hvad det betyder at være i MR 
bestyrelse 

 

 Karen 

3.4 11.3.2023:  Karen 
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VID i Herning 11. Marts – Alis måske? 

3.5 status på hjertestarter – Alis og (Lars) har bolden  Alis 

3.6 Vedtægts gruppe – status? Intet nyt  Paul 

3.7 Samarbejde med VK: 
Oplæg til punkter til Kommunen vedr. Plakat på brohoved 
Alis og Lene har lavet udkast til punkter. Efter få rettelser har 
bestyrelsen godkendt punkter og Lene sender til VK.  
 
Punkter til Plakat/VK: 
 

 ALLE har ret til at være på broen  

 Respekter andre - vis hensyn mht. BLUFÆRDIGHED  

 Vær ordentlig - husk at SMIL smitter  

 RYD op efter dig inden du forlader broen 

 FOTOGRAFER ikke andre uden tilladelse 
  
  
INFORMATION: 

 Se yderligere informationer om Tirsbæk strand og 
Saunaen på kommunens hjemmeside: 

 https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/natur-og-
udeliv/strand-og-fjord/tirsbaek-strand/ 

 Vinterbadeklubbens hjemmeside 
www.morgenroeden.dk 

  
VIGTIGT: 

 Klager eller ønsker vedr. faciliteterne ved Tirsbæk  - 
skriv til kommunen ”GIV ET PRAJ”.  

 Klager eller ønsker skal ikke kommunikeres til 

kommunens medarbejdere 😊 

 
 

 Lene/Alis 

3.8 Bestyrelsen fremadrettet – der skal vælges ny formand og 
nyt medlem.  

 Karen 
 

AFRUNDING    

4. 
 

Eventuelt 
 
GF den 23.4.2023: 

Søren vil tage fat i Hotel Jakob Gade for at høre om vi kan 
være der.  
 
Vi har fået afslag fra VK vedr. ekstra pavilloner 
 
Punkter til næste møde: 
 

- Udviklingsmuligheder for bestyrelsen. 
- Hvordan vi griber opgaven an, med at få saunaen op 

næste sæson (Rikke). Vi skal spørge VK, hvad der skal 
til for at vi får sauna næste år - vi er villige til at 
bidrage med penge til el .. 
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