
 
 

                                    Vejle den 5. september 2021 

 

Beretning 2021/2022 

Kære ”Morgenrøder” 

Velkommen til generalforsamling 2021/2022, der heldigvis skal handle om meget andet 

end Covid 19, restriktioner og instrukser om korrekt adfærd. 

Tak for jeres adfærd og respekt i den forbindelse- også selv om der var bittersøde 

kommentarer undervejs. Bestyrelsen har forståelse for, at der har været frustrationer over 

ikke at kunne benytte faciliteterne på normal vis under pandemien. 

Bestyrelsen opfordrer til, at I fortsat viser rettidig omhu, hensyn og respekt for ikke at 

møde op med f.eks. ondt i halsen, hovedpine eller andre symptomer, der kan formodes 

Covid 19 relaterede. 

SÆSON 2020/2021 

Badelivet ved Tirsbæk har i den grad været et aktiv i den forgangne sæson. Fra juli 2020 

til april 2021 har 111.000 mennesker været forbi tællerne på broen. 22.000 i august, og 

ellers mellem 8000 og 14.000 de øvrige måneder. Heraf flest i december, januar og 

februar.448 medlemmer, og 99 på en lukket venteliste. Vi ønsker så meget at kunne åbne 

op for flere medlemmer, men begrænsninger i de tider vi er tildelt umuliggør dette.  

Læskærme og en enkelt bruser gjorde livet på broen tålelige, ja egentlig gode på de 

bedste solskinsdage.  

Vi forestillede os en sæson med få opgaver i bestyrelsen, da vi jo ikke kunne arrangere de 

forskellige aktiviteter en sæson normalt byder på. Sådan gik det ikke helt.  

Presset på os som forening, og mange henvendelser om medlemskab af Morgenrøden 

satte meget i gang.  

3 scenarier har været og er fortsat i spil, hvoraf de 2 er vores.  

-Sidste år tænkte vi det Røde klubhus ind i planer for fremtiden. Vi har udarbejdet et 

projektoplæg vedr. anvendelse af det Røde klubhus, som skulle være helt vores, eller 

delvis f.eks. i fællesskab med andre ”vandrelaterede” aktiviteter. Dette ligger pt. i 

planafdelingen i Vejle kommune, idet det kræver en større planløsning for hele området 

ved Tirsbæk. Planerne ligger ikke klar på nuværende tidspunkt, og vi ved ikke hvornår 

dette afgøres. Vi har informeret om, at vi også økonomisk vil påtage os at være med. I 

retning af, at vi klarer det indvendige, og Kommunen det udvendige. Husk blot et udspil 

fra vores side. 

 



 
 

Det Røde Klubhus kan selvfølgelig fortsat anvendes af medlemmer af Morgenrødens 

medlemmer. 

 

- Scenarie 2 er bedre faciliteter på nuværende placering på brohovedet, altså en udvidelse 

af dette med mulighed for mere plads og flere medlemmer. Dette kræver penge, idet det 

oplyses, at fjordbunden inde i bugten kræver specielle foranstaltninger. Også her må vi 

være med. 

 

-Vi har tidligere uden held tænkt på et flydende arrangement i fjorden. No go pga. 

kystdirektoratet. Ved vi, om Kystdirektoratet er imod dette? Jeg har mere tvivlet på denne 

løsning af tekniske grunde. 

 

- 3. scenarie som vi ved nogen af jer har hørt om er faciliteter på den anden side af 

fjorden, altså ved Ibæk. Dette er Vejle kommunens initiativ, vist da trafikken ud til 

Tirsbæk volder mange hovedbrud.  

Vi har intet budgetteret med, da vi ikke ved hvad vej den gode vind blæser for os. Men vi 

har valgt at tænke, at økonomi kommer til at betyde noget, hvis vi vil have bedre 

faciliteter og flere brugertider for foreningens medlemmer. Helst hele/al tiden. Og det 

bliver ikke helt billigt. 

 

Indtil der kommer andre faciliteter vil vi fortsat søge at få udvidet vort timetal. Selv om 

saunaen i tidligere år har været meget ledig udenfor vore tider, har det været svært at få 

kommunen til at give os flere timer. For den kommende sæson er det lykkedes at få nogle 

flere timer - men ikke ret mange. Vi har fået en time ekstra alle morgener fra kl. 5 - 6 

samt tre hele dage. Bestyrelsen vil fortsat argumentere for yderligere timer og dermed 

bedre forhold for nye og kommende medlemmer. 

 

Forrige sæson meldte nogle medlemmer sig til at arbejde i en gruppe for at fremme flere 

badetider. Det var en god ide. 

 

Vi har i bestyrelsen et stort ønske om at etablere flere ”medlemshjælpere” Det er godt 

at have en backup. Eksempelvis kunne vi have stort brug for en Web master- Paul har 

denne opgave sammen med sekretæropgaven pt. Og det ville være fint hvis en iblandt 

medlemmerne kunne påtage sig denne opgave. Bare delvis er også en mulighed. 

 



 
En anden opgave er hjælper til gusmestrene, som fortsætter i form af Morten og Merete, 

der godt kan bruge en ekstra hånd i ny og næ.  Desværre er Leif kommet til skade, og vil 

gerne udgå af gruppen. Tak til Leif for at have været aktiv gusmester. 

 

Endelig har vi også brug for en person, der kan hjælpe med at kode brikker, sende brikker 

ud og afkode brikker, ved udmeldelse.  

 

Det nye tiltag for medlemmer af Morgenrøden den forgangne sæson var søn-og 

helligdagsudskænkning af varme drikke og æbleskiver hos Jan i kiosken. Win -Win idet 

Jan ikke kunne vende hjem til Australien i Corona tiden. Vintermånederne blev forsødet  

 

 

Og efter medlemmernes tilkendegivelser en god ide., når vi nu ikke kunne varme os i 

saunaen. Udgiften til dette gik nogenlunde lige op med rengøringsudgifterne, som vi jo 

ikke havde nogen af denne sæson.  

 

Bestyrelsen og foreningen lider et stort tab. Trine vores kasserer fra start- også før 2017- 

faktisk tilbage i 2013, ønsker ikke genvalg. Trines enorme akkuratesse og  

systematik og check på alt i økonomiske henseende, har været en kapacitet af de større.  

Stort og småt, har Trine været holdt styr på. Regnskaber, budgetter og bilag har været 

under skarp kontrol. 

 

Til sidst vil jeg lige genopfriske at Vinterbadersæsonen starter fredag den 1. oktober. Og 

denne sæson kan vi komme ind kl. 5 alle morgener. Et medlemsønske, der endelig kan 

imødekommes. 

Den 1. oktober har vi hele dagen i Morgenrødens regi, så kom når I kan. Yderligere 

oplysninger om dette og andre arrangementer vil i løbet af nogle få dage kunne ses på 

morgenrøden.dk. 

Inden da har vi planlagt indvendig grundig rengøring af vores sædvanlige rengøringsfirma, 

der fortsat hjælper med rengøring kl 10-11 hver formiddag på hverdage. 

 

Tak for året der gik og især den omhu, hensyntagen og respekt I har vist for hinanden. 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Karen Blok 

 


