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Nyhedsbrev nr. 9                 Vejle den 28. januar 2022 
 

Kære medlemmer 
 

Restriktionerne angående Corona ophører fra tirsdag den 1. februar. Men Corona er ikke væk 

af den grund. Vi skal fortsat tænke os om og vise hensyn. Smittetallet er fortsat højt. Vi har 
haft flere smittede blandt medlemmerne, og vi anbefaler fortsat, at være få samlet ad gangen 
og at holde afstand. Vi anbefaler også fortsat max 5 personer i sauna ad gangen. 
 

På bestyrelsesmødet mandag var vi enige om at ændre aktiviteter resten af denne sæson. 

Dette er begrundet i det fortsat høje antal smittede. Der er følgende aktiviteter resten af 
sæsonen: 

Aktivitet Dato Tidspunkt Bemærkninger 

Åbent for medlemmer Søndag 6. februar 16.00 – 21.00 
 

Venteliste-festival Søndag 13. februar 12.00 – 22.00 12.00 – 15.00: Snak med et 
bestyrelsesmedlem. 
Åbent KUN for personer på venteliste. 
Der er IKKE åbent for medlemmer i 
dette tidsrum. 
Nærmere information senere. 

Åbent for medlemmer Mandag 7. marts 05.00 – 22.00 Ingen særlig aktivitet ud over 
faciliteter er åbne for medlemmer 
hele dette tidsrum - dog ikke mellem 
kl. 10.00 og 11.00, hvor rengøring 
foregår. 

Forårsjævndøgn Søndag 20. marts 16.00 – 19.00 Foreningen er vært med øl, vand, 
chips. 

Sæsonafslutning Mandag 25. april  05.00 – 22.00 Foreningen er vært med øl, vand, og 
lidt at spise. 
Lukket mellem kl. 10.00 og 11.00, 
hvor rengøring foregår. 
Nærmere information senere. 

 
Saunagus onsdage er aflyst resten af sæsonen. Sauna og omklædningsrum er fortsat åbne 
onsdage og på de andre sædvanlige tidspunkter: 

• Alle ugedage: kl. 5 – 10.  
• Mandage og onsdage også kl. 16 – 19 
• Fredage også kl. 15 – 18 

Ny aktivitetsoversigt kommer på hjemmesiden, og bliver sat op i skabet på brohovedet. 
 

OBS: Husk at lade rengøringen komme til fra 10-11😉.  
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Og en lille træls reminder. Kommunen har lejere, der klager over at vi i foreningen, ikke har 

forladt faciliteterne kl. 10 i weekenderne og på helligdage. Vi opfordrer til, at vi er ude kl. 10. 
Vi skal være ude af både sauna og det lukkede omklædningsrum inden kl. 10. Det 
er vigtigt, at vi alle fokuserer nøje på dette punkt! 
 
Vi har medlemmer, der oplever snavs og efterladenskaber i de lukkede faciliteter, når de 
møder om morgenen - især i weekenderne. Venligst tag billeder og send til  

info@morgenrøden.dk. Så har vi dokumentation over for kommunen. 
Vi ønsker at alle passer på vores faciliteter. 
 

Gæstepolitikken med én gæst pr. medlem pr. sæson er sat ud af kraft resten af sæsonen. Da 

vi anbefaler max 5 personer i sauna ad gangen, synes vi at medlemmerne har fortrinsret. 
 

DGI har foranlediget en artikel om vinterbadernes kvaler hvad angår faciliteter. Morgenrøden 

er eksemplet, der er taget udgangspunkt i. Artiklen ligger på vores hjemmeside 
www.morgenrøden.dk i fanen ”Links” og bringes i det næste DGI-blad. 
 

Med 450 medlemmer, 225 registreret på venteliste og derudover mange tilkendegivelser om 

at ønske medlemskab, har vi i bestyrelsen taget initiativ til bedre forhold for og mere plads til 
vore medlemmer. Foreningen har betalt 375.000 kr. til de nuværende faciliteter og vil gerne 
have Vejle kommunes opbakning til at måtte udbygge og yderligere investere i vinterbader-
faciliteter ved Tirsbæk. Desværre har vi ingen feedback fået på vore henvendelser, men giver 
ikke op. 
 

Bestyrelsen er ændret lidt. Kirstine Hansen og Kirsten Spøer er trådt ud af bestyrelsen af 

private årsager. 
 
Heldigvis har Klaus Abel, der har været medlem siden foreningens start, indtrådt som 
konsulent. Klaus har bl.a. erfaring med fondsansøgninger og nye input til foreningens kontakt 
med de offentlige myndigheder. 
I den sammenhæng vil jeg bede medlemmer om at overveje muligheden for at stille op som 
bestyrelsesmedlem til næste generalforsamling i september. Vi er ved at være grå i toppen, 
og kan bruge lidt yngre personer. 
 
 
 
Gode hilsener og kom godt videre mod de lyse tider 
På bestyrelsens vegne 
Karen Blok 
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