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NYT FRA MORGENRØDEN            NR.  7  sæson 2017 – 2018. 
 
Kære alle sammen! 
 
Majfestival den 3. maj. 
Som mange andre af vore arrangementer blev det en rigtig god aften, hvor vi efter fællesspisningen hør-
te et spændende foredrag ved Hans Erbs, medlem af foreningen, som levende i ord og billeder fortalte 
om ”Seks års arbejde på Grønland – dels som besætningsmedlem på isbryderen SIGYN og dels som 
brandmand på Thulebasen.”  

Undervejs akkompagnerede Mie, også et medlem af foreningen, fællessangen. Tak til begge. Aftenen 
sluttede med en uformel snak mellem bestyrelsen og de tilstedeværende medlemmer om, hvordan man 
har oplevet den første sæson samt om forslag, som bestyrelsen medbringer til mødet med Vejle Kommu-
ne i maj måned. 

Persondataloven. 
Fra den 25. maj 2018 gælder der nye regler for, hvordan virksomheder, organisationer, foreninger og of-
fentlige institutioner i EU skal behandle personoplysninger. 
Det får også betydning for vores forening.  
Vi har derfor udarbejdet en Privatlivspolitik, som beskriver, hvordan vi behandler medlemmernes person-
oplysninger til sikring af en fair og gennemskuelig behandling. 
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål 
og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nød-
vendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nød-
vendige. 
 
Privatlivspolitikken er vedhæftet denne mail. 
Du kan efter 1. juni se Privatlivspolitik på vores hjemmeside: www.morgenrøden.dk > regler > Privat-
livspolitik. 
 
Referat af bestyrelsesmøde den 16.maj 2018.  
Referatet er vedhæftet denne mail. 
Her kan du blandt andet læse om vores møde med Vejle Kommune, og om hvilke initiativer bestyrelsen 
forbereder til den kommende sæson. 
Du kan efter 1. juni se referatet på vores hjemmeside: www.morgenrøden.dk > arkiv > Bestyrelsesmø-
der > Referat af bestyrelsesmøde 16. maj 2018. 
 
Fornyelse af medlemskab, nøglebrik mm. 
På medlemsmødet den 3. maj 2018 blev der spurgt om, hvordan man skulle forholde sig med hensyn til 
fornyelse af medlemskab, nøglebrik m.m. 
Disse informationer udsendes medio august via nyhedsbrev nr. 1 sæson 2018-2019. 
 
Generalforsamling 2018.  
Der afholdes ordinær generalforsamling søndag den 9. september 2018 kl. 10.00. Indkaldelse og medde-
lelse om sted for generalforsamlingens afholdelse sker ved opslag på badeanstalten ved Tirsbæk Strand 
og på foreningens hjemmeside senest 1 måned før generalforsamlingen. 

Vi ønsker alle en fortsat god sommer og glæder os til at se jer i den kommende sæson.  

Varme majhilsener  
 
Pbv  
 
Karen Blok  
Formand 


