
 
 
Vinterbaderforeningen Morgenrøden    8.september 2019 

 

Bestyrelsens beretning på Vinterbaderforeningen Morgenrødens generalforsamling 8. 
september 2019 i Foreningernes hus, Vissingsgade i Vejle. 
 
Kære medlemmer og jer på venteliste. 

 
Tak fordi I er kommet til for at deltage i vores 3. officielle Generalforsamling i 
Vinterbaderforeningen Morgenrøden. Tak fordi I er jer, og deltager med ansvar og interesse i 

foreningslivet på broen. Det er med til at vedligeholde og videreudvikle foreningens formål, nemlig 
at varetage og fremme badelivet ved Tirsbæk strand. Morgenrøden er og skal fortsat være et 
ubetinget ”Vi-sted” med en ”Vi-kultur” En forening karakteriseret ved fællesskab og samvær.  

450 medlemmer, 100 på venteliste og mere end 30, der over sommeren har tilkendegivet, at de 
ønsker medlemskab.  
 

Aktivitetskalenderen for den forgangne sæson har været lang og bredt favnende. Fuldmånebade, 
solhvervs dage, nytårsbad, åbnings samvær, suppe, sang og sauna- For nogle en tur til Skagen 
Vinterbaderfestival- tak for deltagernes billeder fra den. Vildmarksbad med saunagus, og 

afslutningsarrangement med brunch på broen. Det har været vildt. Og alt er foregået med 
engagement fra arrangører og deltagere. En særlig oplevelse har det for os i bestyrelsen været, at 
tre af vore medlemmer har kørt sauna gus om onsdagen hele sæsonen. En stor tak og det forlyder 

heldigvis, at de også vil påtage sig opgaven, den kommende sæson. 
 
I forlængelse heraf vil bestyrelsen opfordre jer som medlemmer til at arrangere jer i øvrige 

selvstyrende grupper, med kontakt til en af os i bestyrelsen. Altså uddelegerer vi opgaver, vi i 
foreningen kan og skal være fælles om.  Forstået på den måde, at ved Solhvervs- og jævndøgns 
arrangementer samt fuldmånebade, vil vi gerne at det er jer som medlemmer, der sørger for 

flagermuslygte opstilling og nedtagning. Samt at arrangere et evt. fælles kaffebord mv. i klubhuset 
efterfølgende. Og tænde for varmen i klubhuset. En af os i bestyrelsen vil være kontaktperson for 
hver af grupperne. Jeg er eksempelvis kontaktperson for gusmestrene. 

Vi har lagt en liste frem, som I er velkomne til at skrive jer på allerede i dag. Brutalt sagt, har vi i 
bestyrelsen på 7 ikke mulighed for at stå for alle arrangementer. 
 
Det kommunale samarbejde kunne være mere konstruktivt. Sæson afslutningen i april med 2 

udvalgspersoner, Karl Erik Lund, og Søren Peschardt, var imødekommende, og talte pænt med os 
om problemerne med presset på faciliteterne, og vores udregning af de fordelingstal kommunens 
tider blev udnyttet i forgangne sæson. Vi fornemmede vi skabte lydhørhed for mere badetid til 

Morgenrøden. 
Men ak nej. Status mødet den 11. juni 2019 med embedsfolket gav os ikke et positivt svar. 
Beskeden var, at vore brugs tider stod uændret den kommende sæson. 

 
Vi havde endda gjort et godt forarbejde og gennemgået booking kalenderen for tiderne, der stod 
til brug for Vejle Kommunes udlejning. Det viste sig, at 43 % af de tider Vejle Kommune rådede 

over blev brugt. Med andre ord 57 % af kommunens rådighedstimer blev ikke brugt. 
 
Da vi har en sund økonomi i foreningen, henvendte vi os til Vejle kommune med et oplæg om, at 

vi ville købe os til flere timer på lige fod med udefra kommende brugere. 
 
Begrundelsen var det at med det store antal medlemmer og ventelisten på 100 personer, ville vi 

gerne kunne øge medlemstallet.  
 
Da vi desværre ikke har fået tildelt disse ansøgte tider lørdag og søndag formiddag, samt søndag, 

tirsdag og torsdag aftener, er vi nødt til at holde vores medlemstal på 450.  
 
Beslutningen om at fastholde medlemstallet på 450 skyldes alene, at vi i bestyrelsen ønsker at 

medlemmerne af Morgenrøden skal have en god oplevelse, når man benytter faciliteterne, og ikke 
føle, at der er for pakket i sauna og omklædning. 



  

  
På mødet den 11. juni blev det endvidere nævnt, at kommunen evt. kunne være 
Vinterbaderforeningen Morgenrøden behjælpelig med en placering andetsteds i Vejle Kommune.  

 
Booking systemet ændres i den kommende sæson. Vores brikker duer fortsat, men skal kodes om, 
og da er vi i bestyrelsen også heldige, at have Kenneth, der kan gøre det og gør det. Paul vores 

Web mand og medlem tager sig af administrationsdelen. Så stor tak, fordi vi er så heldige med 
gode og hjælpsomme medlemmer også på dette område. Det får det hele til at glide lidt 
nemmere. 

Grunden til at booking systemet ændres er, at de, der lejer af kommunen skal bruge en tastekode 
på broen, i stedet for at afhente og aflevere en brik hos kommunen. Der tilsyneladende giver en 
masse ekstra arbejde til de implicerede i kommunen. 

Systemet hedder Conventus, og vil også kunne anvendes af Gus folket. Conventus er et velkendt 
booking system. 
 
Rengøring af faciliteter har vi i foreningen arrangeret og betalt. Mod fritagelse for udgifter til el og 

vand i faciliteterne. 
Firmaet KE rengøring har været rigtig gode og været enkle at samarbejde med. Derfor fortsætter 
det på samme måde den kommende sæson. 

 
Der er tre bestyrelsesmedlemmer på valg. Trine kasserer, Henning sekretær og jeg selv. Vi tager 
gerne en runde mere, og vil så nok bede jer begynde at overveje, hvem der skal tage over når vi 

er på valg igen om 2 år. Er der nogen, der allerede nu ønsker at stille op til bestyrelsen, er det 
bare om at melde sig i dag. 
 

Samtidig vil jeg som formand takke bestyrelsen for deres indsats- også den forløbne sæson. 
Uden den alsidighed vi faktisk repræsenterer, var vi ikke nået hertil. 
Trine, Kenneth, Henning, Charlotte og Henrik er til i dag- og Kirstine, som ikke er til stede i dag.  

 
 
Aktivitetslisten for den kommende sæson er klar, og ligger allerede på hjemmesiden. Så husk at 

skrive jer på to do listerne til arrangementer, som før omtalt. Og har I andre ønsker til aktiviteter 
så kom bare på banen med dem også. Der vil blive talende om ”selvkørende i grupper”, så I selv 
må bytte indbyrdes, hvis en ”vagt” ikke kan lade sig gøre.. 

  
Dette var bestyrelsens beretning 2018/2019. 
På bestyrelsens vegne, vil vi sige tak for jeres gode opførsel og ansvarlighed overfor foreningen og 

faciliterne. Vi glæder os allerede til at bade med jer fra 1.oktober. 
 
Og vi kæmper videre for, at der kan komme flere medlemmer, der kan få fornøjelse af at være en 

del af Vinterbaderforeningen Morgenrøden. 
 
 

Pbv 
Karen Blok 
Vinterbaderforeningen Morgenrøden 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 


