
 

Vinterbaderforeningen Morgenrøden Stiftende generalforsamling søndag den 12. 
marts 2017 kl. 9 i klubhuset Tirsbæk strand 

Information/Beretning 2017 

Siden 2004 er vi nogle stykker der har drømt om at stå her, hvor vi er kommet til i dag. Mange har været 
involveret, og mange har støttet op om vores projekt for at få etableret vinterbaderfaciliteter ved Tirsbæk 
strand. Vejen har været lang og sej nogle gange næsten med for mange bjerge at bestige.. Frem og tilbage 
inde på havnen, da Bølgen og de nye byggerier startede. Forurening i inderhavnen slog den ide ned. Vi 
fortsatte med møder med kommunen, avisartikler mv.. Den tidligere tekniske direktør Erik RASMUSSEN var 
en stor støtte, men efter hans pensionering blev der et tomrum.  Medlemmer fik vi heldigvis flere af hele 
tiden. Da vi holdt vores første generalforsamling i august 2013, var der knap 30, der tegnede sig som 
medlemmer. Og vi fik etableret en forening under stiftelse. Desværre havde vi ikke noget særligt at tilbyde, 
udover et fællesbad ved stranden. Henrik, Trine, Ilse, Allan, Ingeborg og undertegnede forfattede dog i 
fællesskab vedtægterne. Vi fik anskaffet en nøgleboks, så vi efter aftale med Vejle Kommune, Skole og 
Kultur kunne benytte den røde klubbygning, som vi er i dag. 50 kr. for at få adgangskoden blev til mere end 
nøgleboksens pris. Efterfølgende indbetalte medlemmerne 50 kr. om året Og pludselig kunne vi købe 
Flagermus lamper, et rundstykke mv. til vore fælles bade arrangementer. Et fællesskab, der var med til, at vi 
kæmpede videre. I februar 2015 havde vi et dejligt positivt møde med Vejle Kommune, hvor de 
præsenterede os for et projekt med de 4 satellit bygninger, som I har fået udsendt på mail. I oktober 2015 
gav Kystdirektoratet tilladelsen til at projektet måtte opføres. Tilladelsen gælder 2 år dvs- til oktober 2017. 
Vores deadline er således, at projektet skal stå færdig inden denne dato. 

Vejle Kommuner har stillet krav til Vinterbaderforeningen Morgenrøden, at vi selv stiller med en del af 
finansieringen. På den baggrund har vi brugt 10.000 kr. plus moms til en kontrakt med en Fundraiser, der er 
ansvarlig for ansøgninger til forskellige fonde, idet det er foreningens opfattelse at der er brug for 
professionel hjælp, hvis vi inden for den snævre tidsramme, vi har til rådighed, skal kunne anskaffe os de 
nødvendige midler. Fundraiseren har på vegne af Foreningen Morgenrøden indsendt ansøgninger for ca. 
800.000 kr. til følgende  

• Friluftsrådet 
• Trygfonden 
• Lokale-og Anlægsfonden 
• Velux fonden 
• AP. Møller fonden 

Svar på ansøgningerne forventes inden sommer.  

En kæmpe tak for opbakning og bidrag fra jer. Det har gjort det muligt for os at indgå aftalen 
med fundraiseren, og dermed give os en realistisk chance for at skaffe midler til projektet.. 

 Vejen har været lang og sjov sammen med jer. I dag er vi ca. 170 medlemmer. Nogle bader i mindre 
grupper, andre kommer og hægter sig på, hvor der er liv på stranden. Ved flagstangen eller på broen. 
Fælles for os er, at vi vil det her. Og vi er næsten i mål med faciliteterne, som vi forventer indviet til den 
kommende vintersæson.  
 
På denne baggrund, danner vi i dag en forening som opfylder de juridiske krav. Såsom CVR nummer, Nem 
konto, vedtægter etc. Og en bestyrelse, på 5 medlemmer og to suppleanter. 
 
Vi er så tæt på mål, og en ny bestyrelse må vælges, så vi juridisk er på plads til at varetage de sidste 
opgaver inden indvielsen til den nye vinterbadersæson. 
De opstillede kandidater vil herefter kort præsentere sig selv 
Opstiller til Bestyrelsen:   Suppleanter: 
 
Karen Blok- formand 
Trine Pedersen- økonomi   Kirsten Luke 
Ingeborg Yde    Bente Uth 
Henning Brix- ny   Kenneth Raabjerg Kirketerp  
Klaus Lindholm - ny      


