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Kære medlemmer! 
Allerførst velkommen til de nye medlemmer. Og jer gengangere. 
Vi er igen i gang med en skøn badesæson. Markeret ved en morgenbade aktivitet lørdag den 5. oktober. 
Mørke dage venter os nu med en lavtstående sol. Eller slet ingen. Fuldmånebade og solhvervs arrange-
menter, som medlemmer har meldt sig til at stå for. Samt flere andre aktiviteter, der er beskrevet i akti-
vitetskalenderen. Så der bliver gode stunder at se frem til i foreningens tegn. Morgenrødens tider fik vi 
ikke ændret på denne vinter. Sågar klapper døren i præcis på det tidspunkt, hvor vore tider ophører. Og 

værst for de, der er tidligt på færde. Dørene lukker først op for vore brikker kl. 6.  

 

Venteliste. 
Bestyrelsen har på sit møde den 23. oktober 2019 drøftet ventelisteproblematikken for den kommende 
sæson.  
Status pr. 23. oktober 2019 er: 

Antal medlemmer 450. 
Antal personer på ventelisten er 44. 
Bestyrelsen besluttede derfor, at der i sæsonen 2019-20 kan optages yderligere 56 personer, således at 
det samlede antal på ventelisten i den kommende sæson er 100 personer. 
 
For at blive optaget på ventelisten, skal man indbetale et gebyr på 100 kr. Beløbet modregnes i en evt. 
senere kontingentbetaling, men tilbagebetales ikke, hvis medlemskab ikke opnås, eller hvis man alligevel 

ikke ønsker medlemskab. 
Personer, som er optaget på ventelisten, bliver stående på listen, indtil de enten bliver optaget som med-

lemmer eller meddeler foreningen, at de ikke ønsker at stå på ventelisten længere. Ventelistepersoner 
tilbydes automatisk medlemskab, når der er plads til nye medlemmer. 
 
Optagelse på venteliste sker efter ”først til mølle princippet” og kun via foreningens hjemmeside under 
fanebladet ”medlemskab.” Her findes der information om, hvordan man bliver optaget på ventelisten. 

Der bliver åbnet for optagelse  
 

torsdag den 14. november 2019 kl. 00.00. 
 

 

Prøvebadning. 
Bestyrelsen besluttede på sit møde den 23. oktober 2019 at ophæve ordningen med mulighed for prøve-
badning, som tidligere har været gældende. 
Det skyldes alene, at der er indført medlemsstop i den kommende sæson, hvorfor det efter bestyrelsens 
opfattelse ikke giver mening at tilbyde prøvebadning, når der alligevel ikke kan opnås medlemskab. 

 

Der henvises i stedet for til den etablerede gæstebadeordning, som er beskrevet nærmere på 
www.morgenrøden.dk – klik på regler i fanebladet og klik på gæsteordning. 
 
 

Skagen Vinterbaderfestival 2020. 
- Et tilbud til vinterbaderklubber både nære og fjerne fra Skagen Vinterbaderklub ”Isbryderne.” 

 
Så er der atter fuld gang med planlægningen af den årlige vinterbaderfestival i Skagen, som ifølge tradi-
tionen er den sidste weekend i januar. I 2020 gælder det fra torsdag den 23. januar til søndag morgen 
den 26. januar. 
Har I lyst til at være med i denne tradition, eller er I nye deltagere, så sæt kryds i kalenderen allerede 
nu. Omkring 1. november modtager foreningen indbydelse med tilmelding, tilbud om overnatning og et 
program, der igen giver en oplevelse ud over det sædvanlige! 

 
Dette materiale sendes direkte ud til de enkelte medlemmer. 
 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 23. oktober 2019. 
Læs det på www.morgenrøden.dk  

  

 

Venlig hilsen 
Karen Blok 
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