Medlemskab

Revideret 24. september 2019

Sådan bliver du medlem af Vinterbaderforeningen Morgenrøden.
Uanset nedenstående kan der for tiden ikke ske indmeldelse i foreningen i indeværende sæson, der løber frem til 30. juni 2020. Foreningen har et medlemsloft på 450 medlemmer. Dette
loft er nået. Foreningen allerede en lang venteliste. Derfor kan der lige nu heller ikke ske tilmelding til ventelisten.
Betal et årskontingent for 2019/20 på 400,- kr. Årskontingentet forfalder normalt til betaling i
september måned. Årskontingentet dækker perioden 1. juli – 30. juni efterfølgende år.
Der gives ikke reduktion i kontingentet, hvis medlemskabet oprettes senere på sæsonen.
Derudover skal du købe en nøglebrik for 100,- kr. – incl. forsendelse af nøglebrik. Denne udgift
er en éngangsudgift og skal ikke betales ved forlængelse af medlemskab for den følgende sæson.
Overfør det samlede beløb på 500,- kr. til reg. nr. 9570 konto nr. 0012200951.
Husk at opgive navn og adresse på din indbetaling.
Efter at indbetaling er sket, indsendes tilmelding på én af følgende måder:
1.
På internetsiden www.morgenroeden.dk vælges menupunktet ”Mellemskab” og formularen
udfyldes.
2.
Eller oplys foreningens kasserer via mail: kasserer@morgenroeden.dk om:
 navn
 adresse
 fødselsdag og -år
 privat mailadresse
 mobilnummer.
Når din betaling er modtaget sammen med de nødvendige oplysninger, vil foreningens kasserer fremsende nøglebrik pr. brev.
Årskontingentet giver adgang til:
 sauna, bad og omklædning.
 nøglebrik til de låste døre.
 samt aktiviteter og foreningsarrangementer gennem sæsonen.
Medlemskab og nøglebrik er personlige og kan ikke anvendes/lånes af andre.
Nøglebrikken skal bæres synligt i forbindelse med badning på badeanstalten.
Misbrug af medlemskab og nøglebrik kan medføre eksklusion/karantæne af foreningen. Denne
afgørelse træffes af bestyrelsen. I forbindelse med evt. eksklusion/karantæne refunderes kontingentet ikke.
Nyt medlem:
Er du nyt medlem, så forsøg at vælge et tidspunkt, hvor der er andre på badeanstalten, så du
aldrig bader alene. Næsten hver morgen på hverdage omkring kl. 7:00 - 9:30, og i weekenderne omkring kl. 7:30 - 10:00 vil der være mennesker, du kan bade sammen med.
I øvrigt henvises til foreningens generelle åbningstider.
Bemærk:
Du kan ikke som medlem af Morgenrøden booke saunaen via Vejle Kommune i Morgenrødens
navn. Det er kun bestyrelsen, der kan det.

