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Kære alle sammen. 
Rigtig godt nytår til alle. 450 medlemmer og 50 på venteliste. Det må siges at være en succes. Ikke no-
get at sige til, at vi af og til sidder tæt i saunaen. Her midt i sæsonen er det nok ikke så realistisk at tæn-
ke sig, at ventelisten bliver ryddet. Men et enkel nyt medlem er dog blevet optaget i januar måned. 
 

 

Misbrug af nøglebrik og medlemskab. 
Det er trist, at vi i bestyrelsen er blevet bekendt med, at nogle af vores medlemmer misbruger deres 
nøglebrik og medlemskab. 
Man har eksempelvis lånt sin nøglebrik ud til personer, som ikke er medlemmer af foreningen, eller man 
har inviteret nogle venner med til Tirsbæk Vinterbad og i den forbindelse ladet dem benytte såvel det 
lukkede omklædningsrum som saunaen. 
Det er ikke i orden og ikke i overensstemmelse med foreningens samværspolitik, idet medlemskab og 

nølgebrik er personlige og kan derfor ikke anvendes eller lånes af andre end den, der har kvitteret for 
modtagelse af nøglebrik.  
Det er heller ikke i overensstemmelse foreningens gæstepolitik at invitere venner med, som det er tilfæl-
det i denne situation. 
Misbrug af medlemskab og nøglebrik kan medføre permanent eksklusion af foreningen. 
Alle medlemmer, der benytter faciliteterne i vores åbningstider, skal bære sin nølgebrik på sig, så det ty-
deligt kan ses, at man er medlem af foreningen. Endvidere skal man oplyse sit navn på forespørgsel. 

Bestyrelsen vil endvidere gøre opmærksom på, at der kan forekomme kontrol af, om hver enkel badende 
har sin egen nøglebrik på sig. 
På den baggrund vil bestyrelsen kraftigt opfordre alle medlemmer til at efterleve de regler og retningslin-
jer, som er fastsat af foreningens kompetente organer. 
 
 

Kommende foreningsarrangementer. 
Mandag den 21. januar 2019 kl. 17.00 – 20.00 Tirsbæk Vinterbad: 
Vildmarksbad, gus, gys og sauna.  
Arrangementet er gratis og uden tilmelding - jf. materialet, I netop har modtaget. Vi glæder os til at se 
rigtig mange. 
Torsdag den 21. marts 2019 kl. 19.00 i Det røde Hus:  
Suppe, sang og sauna – i forlængelse af fuldmånebadning og forårsjævndøgn.  

I den forbindelse har vi brug for nogle hjælpere, og ved du allerede nu, at du kommer og gerne vil give 

en hånd med ved forberedelse og oprydning, så send gerne en mail til info@morgenroeden.dk. 
Detaljer ang. dette arrangement kommer senere. 
 
 

Booking af faciliteterne til privat brug. 
Som medlem af Vinterbaderforeningen Morgenrøden kan man booke anlægget på lige for fod med alle 
andre, men man skal booke anlægget som PRIVAT AKTIVITET VINTERBADNING og ikke som MORGEN-
RØDEN VINTERBADNING. 
Er du i tvivl om fremgangsmåden, så spørg Vejle Kommune eller skriv til info@morgenroeden.dk  
 
 

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 7. januar 2019. 
Referatet finder du på hjemmesiden www.morgenrøden.dk 
 

 
Gode hilsner på bestyrelsens vegne 
 

Karen Blok 
formand. 
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