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NYT FRA MORGENRØDEN            NR. 5  sæson 2018 – 2019. 
 
 
Kære alle sammen. 
Vi skriver december på vej mod jul og nytår. Mange dejlige fotos har indfundet sig på Facebook med 
stemninger, der taler for sig selv. Vandet er målt til 4 grader. Det er vist ved at være vinter. Og vi nyder 

endnu mere forskellen mellem det kolde gys og den varme gus. 
 
Ingen roser uden torne. 
I bestyrelsen har vi desværre erfaret, at nogle medlemmer ikke nøjes med at bruge de tider, vi i Morgen-

røden har til rådighed. Personer, der har lejet sig ind via Vejle kommunes  tider, har oplevet, at vore 
medlemmer benytter faciliteterne samtidigt. Og oven i købet har meddelt  lejerne, der ønskede at benyt-

te faciliteterne alene, at det var deres ret at være der samtidigt, og som det passer dem, når de var 
medlem af Morgenrøden.  
Dette vil og kan vi ikke acceptere i bestyrelsen. Det er misbrug af medlemskabet og nøglebrikken. Vi be-
der jer om at stoppe denne adfærd øjeblikkelig. Nøglebrikken må kun anvendes til anlægget i forenin-
gens åbningstider. 
Repressalier i form af eksklusion af foreningen kan desværre blive en nødvendighed for os. 
 

Når det er skrevet, så håber vi at vi kan mødes til kombineret vintersolhvervs- og fuldmånebad lørdag 
den 22. december mellem 16 - og 19 for at ønske hinanden en glædelig jul. 
 
Saunaarrangement mandag den 21. januar 2019 
Som tidligere meddelt i nyhedsbrev nr. 4, bliver der arrangeret et særligt saunaarrangement mandag den 

21. januar 2019 fra kl. 17.00-20.00 på brohovedet ved Tirsbæk Vinterbad – i forbindelse med markering 
af fuldmåne. 

Vi lejer to vildmarksbade, som opstilles på brohovedet. Derudover bliver der selvfølgelig mulighed for at 
bade i fjorden, gå i sauna, bruse sig – og måske en særlig overraskelse, som vi fortæller mere om på et 
senere tidspunkt. 
Vi opstiller griller og serverer pølser og brød m.m., ligesom vi byder på øl og vand. Kaffe og the opfordres 
deltagerne til selv at medbringe. 
Skulle vejret fordre det, opstiller vi en pavillon på stranden eller benytter Det røde Hus.  

Arrangementet er gratis. 
Der kommer yderligere information direkte til det enkelte medlem i starten af det nye år, men sæt alle-
rede nu kryds i kalenderen, hvis du har lyst til at deltage. 
 
Ny informationsfolder 
Medio december udkommer en ny informationsfolder om det at være vinterbader i Vinterbaderforeningen 
Morgenrøden. Den er målrettet nye medlemmer, men kan også læses af nuværende medlemmer. 

For nuværende medlemmer, kan den erhverves fra en kasse i det lukkede omklædningsrum – efter den 
20. december. Nye medlemmer får den udleveret i forbindelse  med indmeldelse. 
Senere på året vil den blive lagt på foreningens hjemmeside. 
 
Ny gæstepolitik 
Bestyrelsen har på sit møde den 3. december 2018 fastlagt en ny gæstepolitik. 
Du kan finde mere om denne sag på www.morgenrøden.dk - klik på regler – klik på gæstepolitik. 

Al anden form for gæstebadning for ikke medlemmer af foreningen henvises herefter til booking på 
www.udeliv.vejle.dk på de vilkår, som er gældende. 
 
Oprettelse af venteliste 
Bestyrelsen har på sit møde den 3. december 2018 fastlagt principper for optagelse på venteliste for 
medlemskab af Vinterbaderforeningen Morgenrøden. Principperne er trådt i kraft. 

Du kan finde mere om dette emne på www.morgenrøden.dk - klik på regler – klik på oprettelse af vente-
liste. 

 
Prøvebadning 
Foreningen har modtaget flere henvendelser fra personer, som gerne ville have mulighed for en prøve-
badning inden de tog stilling til et eventuelt medlemskab. 
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På grund af det store medlemstal – 450 medlemmer i sæsonen 2018-19 – og dermed øget pres på for-

eningens åbningstider, har bestyrelsen besluttet, at der ikke arrangeres flere prøvebadninger i denne sæ-
son. 
Men bestyrelsen vil som indledning til sæsonen 2019-20 imødekomme ønsket om en prøvebadning for in-
teresserede, inden de tager stilling til et medlemskab. 
Det kan du læse mere om på www.morgenrøden.dk - klik på regler – klik på prøvebadning 

 
Referat af bestyrelsesmøde den 3. december 2018. 
I referatet, som du finder på forsiden www.morgernrøden.dk, kan du blandt andet læse om fuldmåne-
badning den 22. december, rygning på broen, fodvorter og meget mere.  
 
Venlig hilsen 
 

Karen Blok 
formand 
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