Vejle den 6. september 2020
BERETNING 2020/2021
Kære ”Morgenrøder”
Velkommen til vores årlige og anderledes Generalforsamling.
Beretningen bliver også lidt atypisk for en beretning.
Bestyrelsen har løbende fulgt myndighedernes instrukser for adfærd i
forbindelse med Covid 19, og I som medlemmer har pænt rettet ind mht.
afstandskrav, og antal på brohovedet mv.
Og lynhurtigt skabt jer nye rutiner indenfor de gældende rammer.
Tak for det.
Og jeg må sige det sådan. Sådan en situation, skal man ikke kunne forstå
meningen med, man må bare efterleve det.!!!!
Her i lokalet kan vi være max 80 personer, der skal være en meter mellem
hver siddende person i vores biografopstilling, og en glad efterårssang er
desværre ikke mulig. Alle overflader er sprittet af inden start, og bliver sprittet
af igen, når vi forlader stedet. I har hver især fået en lille flaske sprit, der kan
bruges her i dag, og efterfølgende kan tages med.
Vi plejer at være 45- 55 deltagere til generalforsamlingerne, så vi
gennemfører i dag på traditionel vis..
Virtuel/digital GF har været på tale i bestyrelsen, men vil alt andet lig,
primært foregå som envejs kommunikation fra bestyrelsen til medlemmerne.
Den forgangne sæson.
Først og fremmest tak for jeres positive tilgang til badelivet ved Tirsbæk, selv
om Covid 19 lukkede for saunaen og slukkede for det varme vand midt i
marts.
Dog nåede vi et åbningsarrangement, nogle fuldmånebade, vintersolhverv, et
nytårs taffel, og et dejligt suppe-, sang og samvær arrangement den 15.
januar med Charlotte som primus motor. Alt sammen med god hjælp fra
medlemmer. Og vore tre gusmestre har været fantastiske. Også stor tak til
jer.. Og I har endda valgt at ville fortsætte med det.
Henrik med en flok medlemmer var primus motor på Vildmarksbadet for fuld
styrke, der skulle være løbet af staben mandag den 9. marts. Fredag den 6.
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marts lød der sorte forudsigelser om nedlukning af Danmark fra onsdag den
11. marts. Og bestyrelsen valgte at aflyse arrangementet, i respekt for det
stigende antal Corona smittede. Øv for det.
Det er altid en fornøjelse at komme på broen og mødes, og følge med i
hinandens små og store begivenheder og oplevelser. Seneste aktivitet – altså
i sommer- er SUP boards- så dejligt at se jer padle i bedste Pochahontas stil.
Have fællesspisning, tage på udflugter, fejre fødselsdag eller andre kollektive
aktiviteter. Alt sammen noget, der kendetegner et godt foreningsliv.
Vejle kommune har desværre nu meddelt, at vinterbaderfaciliteterne ved
Tirsbæk ikke kommer op 1. oktober.
Og alligevel skal netop foreningslivet være det bærende element i
Morgenrøden.
Vi skal kigge fremad, og bruge de muligheder, der nu er.
- I nær fremtid har vi møde med Vejle Kommune mht. at kunne få
læskærme/det åbne omklædningsrum etableret på brohovedet.
- Det røde klubhus har vi forhørt os om muligheden for at bruge i Vore
brugstider, og det er muligt.
- Arrangementer af ”voldsom spændende” karakter, har vi i støbeskeen. Så vi
fortsat kan ses inden for de rammer Covid 19 situationen lægger.
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Vi er heldigvis velkonsoliderede, så opstår situationen, om nye
muligheder for vinterbadning, er vi i foreningen parate til at indgå i
sådanne overvejelser.
Det hjalp jo første gang, hvor vi havde skaffet midler til det anlæg vi har
i dag. Vi kender ikke VK’s planer, men løbende tilkendegivelser fra
Kommunen, har givet os bøvl med brugstider, rengøring mv.

Alt er Forandret
Alt er som sagt forandret pga. Covid 19, og om godt 3 uger starter en ny
sæson. Scenariet er en ny sæson, uden sauna, lukket omklædning og/eller
brus og toilet.
Bestyrelsen har brugt meget tid på at drøfte netop den situation.
Temaet om vigtigheden af at være medlem af en forening, og ikke hvor ofte
man bader. Det er bevist i vores Forening dette forår og denne sommer. At vi
mere end nogensinde er blevet hinandens miljø, og har erfaret at det hele
ikke bliver anderledes, end det vi hver især bidrager med.
Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at passe på sig selv OG alle andre.
Vis hensyn og overhold retningslinjerne, så alle medlemmer kan føle sig
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trygge ved at komme i klubsammenhænge, og dermed bidrage til at vi kan
holde foreningen kørende.
Vi har alle lært i 2020, alting kan ændre sig med lynets hast.
Nu hvor det er besluttet at faciliteterne ikke kommer op, som de seneste 2
sæsoner, har vi andre tiltag.


Vi vil gerne have læhegn op på broen, og helst på begge sider. Øst og
Vest.
Vil kommunen ikke arrangere det, har vi selv midler at gøre med.



Klubhuset, det røde kan evt. blive et opholdsted efter badet, (der er
toilet og bad) med antalsbegrænsning etc.. Vi har fået lov og skal finde
en rengøringsmodel mv.



Og vi skal selv forestå, at det evt. shines op. Med midler og knofedt.



Vore sæsonmæssige arrangementer Sang/Vildmarksbade mv. kan ikke
holdes på sædvanlig vis



Afgrænsede arrangementer så som fuldmåne, solhverv forventes
mulige.



Vi har til gengæld andre Covid 19 tilpassede planer i støbeskeen, der
gør at vi fortsat kan føle os knyttet sammen som en forening.

En ting vi også har i mente i bestyrelsen er, ved vi fortsat ikke, om vi har
adgang til faciliteterne fremadrettet, så vi ruster os fortsat med lidt på
kistebunden. Kommunens kontaktperson har udtalt at vores brug af
faciliteterne er mere Corona usikre end de, der lejer faciliteterne for korte
seancer.(træls kommentar)
Og så til noget ganske andet
Vores bestyrelsesmedlem og sekretær gennem 2 sæsoner Henning Brix, har
valgt at træde ud af bestyrelsen i forbindelse med denne generalforsamling.
Henning har været med fra den officielle start i 2017 og op til denne, og har
været en kæmpe hjælp. Hans indgående erfaring med foreningslivet gennem
sit arbejdsliv, kombineret med gode administrative evner, har givet vores
forening en masse. For at nævne nogle eksempler har Henning været
tovholder på vores hjemmeside med hjælp fra Kenneth (afgået suppleant) og
Paul Fabricius, der i dag er vores WEB master. Henning har struktureret vores
Dropboks, som vi især i bestyrelsen nyder godt af. Vore vedtægter, kodeks for
bestyrelsesarbejde, Brochurer, samarbejdsaftaler med Vejle Kommune og
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andre opgaver har han også været en stor del af.
De seneste to sæsoner har han været ”sekretær på pletten”. Dvs. altid på
forkant med dagsordener, bilag og referater. Noget vi andre i bestyrelsen, nok
ikke formår helt på samme måde. Sagt med et glimt i øjet.
Vi kommer til at mangle en striks rygrad, og håber vi klarer det uden.
Vores Webmaster Paul Fabricius har meddelt, at han gerne stiller op som
bestyrelsesmedlem. Selvfølgelig er andre velkomne til at stille op også.
Jeg foreslår vi giver Henning en kæmpehånd og en æske til at fornøje sig

sprit og vand og biografopstilling til årets generalforsamling

Det var en bredtfavnende beretning, I bestyrelsen er vi klar til den nye sæson
sammen med jer.

Gode hilsner
Pbv Karen Blok
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