
Formandens beretning den 9. september 2018. 

Kære alle sammen. 

Velkommen til vores generalforsamling i Vinterbaderforeningen Morgenrøden. 

Sommeren har været mere end fantastisk. Tiden må vise om det er en enlig svale med denne 

2018 hedebølge, eller om det er klimaforandringerne, der tager fat. Tirsbæk strand har været 

et fluepapir- og ismanden er vist glad for sin omsætning ofte til langt ud på aftenen.  

Bemærkelsesværdigt er det nok, at vi holder generalforsamlingen i Foreningernes hus, som vi 

er blevet medlem af. Det kan huse lidt flere end det røde klubhus på stranden. Allerflest kan vi 

dog være på vores Tirsbæk strand, vores daglige base for vores fælles interesse. Men vejret 

kan jo spille os et puds. Så her er vi. 

Sikke en første sæson med de længe ønskede faciliteter. Sikke en masse gode medlemmer vi 

fik, og sikke en travlhed med at starte foreningen op i professionelt regi. Hjemmeside, 

mappestrukturer, politikker for gæster, adfærd, nøglebrikker, nyhedsbreve, bestyrelsesmøder, 

regnskabssystem, kontakt til og fra Gud og hver mand samt andre opgaver. Og mer vil jo 

gerne ha mer. Vi kunne slet ikke få nok af at bruge bad, sauna og gus. Ville gerne have meget 

mere åbningstid og fik da også mulighed for 3 eftermiddage om ugen, hvor kendskabet til Gus 

og Gys blev en realitet. 1000 tak for arrangørerne af dette. Håber det kan fortsætte i den 

kommende sæson.  

Vi har været i dialog med Vejle Kommune om mangt og meget gennem første sæson- og 

denne sommer. Som I ved, skrev vi til borgmesteren for at få bedre hold på denne 

kommunikation. Overordnet ønskede vi, at vores forening skulle betragtes på linje med andre 

foreninger i Vejle Kommune, således benyttelse af faciliteterne forudsatte medlemskab af 

Vinterbaderforeningen Morgenrøden. Opsplittelse mellem 2 forvaltninger kom der ikke ændring 

i. Et stykke af vejen er vi kommet, og er landet med en fornuftig brugeraftale, hvor vi i 

Morgenrøden står for rengøring 5 hverdage om ugen- og så til gengæld ikke betaler for forbrug 

af el og vand mv.  

I korte træk bliver åbningstiderne som forrige sæson samt 7 ekstra dage gennem sæsonen til 

forskellige arrangementer. Det står ikke til diskussion, sådan er vilkårene fra Vejle Kommune 

for den kommende sæson. Dog kan man som medlem (mod betaling) booke ekstra tider på 

linje med andre foreninger. Men som privat medlem – ikke i Morgenrødens regi. Flere 

medlemmer har i den forgangne sæson allerede benyttet denne mulighed. 

Medlemstallet har vi sat til en grænse på 450. Vi var knap 400 medlemmer i forrige sæson, og 

fornemmede at mange flere kunne blive problematisk.  

Vores økonomi har været rigtig fornuftig. Regnskab og budget vil Trine gennemgå, og vi har 

valgt at konsolidere vores økonomi. Det røde klubhus har vi på lånt tid, og vi ved ikke, hvor vi 

som nystartet forening pludselig kan lande, hvis det bliver fjernet. Så en slat på kistebunden 

er vores fremadrettede plan, til at varetage jeres interesser for bl.a. fremtidige klubfaciliteter. 

Vi vil gerne udvikle vore aktiviteter i god forenings ånd, f.eks. satse på medlemmernes 

medvirken til fortsat succes af aktiviteter. Det kunne være som et korps fra medlemsgruppen, 

der indgår i en arbejdsgruppe med bestyrelsen, for at arrangere eksempelvis, 

vinterbaderfestival, sæsonafslutning, vore fuldmånebade, solhvervsarrangementer, og andre 

happenings, hvor vi har brug for ekstra hænder.  

Og nu vi er her, vil jeg også gerne sige tak til bestyrelsens medlemmer for deres kæmpe 

indsats, initiativ og vedholdenhed, til at vi er kommet så langt denne første sæson. 

Medlemsgruppen har vist sig som en guldgrube af ressourcer til hjælp med foredrag, 

hjemmeside og rengøring, ophængning, temperaturmåling osv. Det er sandt at sige en 

forening, hvor man hjælper for at få gang i tingene og få de igangværende ting til at fungere 

bedst muligt. Hvilket jeg meget tror og håber på, at vi kan blive ved med.  

Karen Blok 


