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Nyhedsbrev nr. 12            Vejle den 20. maj 2022 
 

Kære alle sammen  
 
Tak for en sæson, der til sidst kom til at ligne det, vi så godt kan lide. Nemlig bad, sauna og ikke 

mindst fællesskabet ved fjorden. Dejlig sæsonafslutning den 25. april med pandekagefest - hvor 
op mod 125 medlemmer deltog. Så vi er alle atter klar. 
 

Da vi i Morgenrøden fik sauna, fik vi så mange medlemmer, at vi kort efter måtte lukke for tilgang 
og indføre venteliste. Vinterbadning boomer generelt, også ved Tirsbæk Strand. I Vinterbaderfor-
eningen Morgenrøden er medlemstallet netop på 449 medlemmer, og 250 er på venteliste.  

 
Vinterbaderforeningen Morgenrøden blev stiftet i marts 2013 og i 2017 åbnede vi med fire små 
træpavilloner, der ligger på brohovedet ved stranden. Her er sauna, åbent og lukket omklædning 

og et bruserum med toilet.  
 
Morgenrøden har i forløbne sæson 2021-2022 (hvor Covid ikke har begrænset det) kunnet an-
vende disse faciliteter 5 morgentimer alle ugens 7 dage og tre eftermiddage á 3 timer. Derudover 

har vi haft 3 hele dage at disponere over. Det er ikke nok! 
 
I bestyrelsen kæmper vi for at få flere tider, som medlemmerne ønsker så inderligt. Og så vi kan 

øge antallet af medlemmer og fjerne eller reducere ventelisten. Som bekendt er det vanskeligt, da 
kommunen bestemmer over anvendelsen af faciliteterne. De bestemmer også de tidspunkter, vi 
kan/skal kalde ”vores”. 

 
Af den grund har vi valgt at konsolidere os økonomisk, så vi kan byde ind med andre muligheder, 
som selvfølgelig koster penge. Et kvikt medlem kom med et super forslag. Nemlig at øge kapacite-

ten på brohovedet med yderligere to pavilloner ind mod stranden. Forslaget kan ses ved klik på 
følgende link: http://morgenroeden.dk/mor-arkiv-diverse/20220414-4+2-pavilloner.jpg  
Vi afventer kommunens respons på forslaget. 

 
Derudover har vi et ønske om at få Det Røde Hus gjort brugbart med mulighed for mere for-
eningsliv. Muligvis og gerne i samarbejde med andre ”Blå grupper” – roere, padlere mv.  

 
Vi havde håbet, at vi kunne have givet jer et svar på disse muligheder i dette sæsonens sidste ny-
hedsbrev. Det er desværre ikke tilfældet, så vi må alle væbne os med tålmodighed.  

 
Tænk over, om I er kommende bestyrelsesmedlemmer, der vil stille op ved Generalfor-
samlingen søndag den 12. september 2022 kl. 10. i Foreningens Hus i Vissingsgade 31. 

Sæt kryds i kalenderen allerede nu. 
 
Med disse ord ønskes I alle sammen en god og dejlig sommer, hvor vi mødes på broen.  

 
De bedste Maj hilsener 
Pbv 

 

Karen Blok 
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