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Nyhedsbrev nr. 1 - 2022/2023                                             Vejle, den 23. august 2022 
 

Kære alle sammen  
 

Sommeren er fortsat meget lun, badevandet mere end 20° og heldigvis uden brandmænd ☺. En 

hejre og et par marsvin er bestemt sjovere at have selskab af – det er nogle af de dejlige 
oplevelser ved Tirsbæk Strand. 
 

Vinterbaderforeningen Morgenrødens 6. sæson står for døren. Med start lørdag den 1. oktober, 

hvor faciliteterne står klar.  
 

Generalforsamlingen søndag den 11. september nærmer sig. Den starter kl. 10 i Foreningernes 

Hus i Vissingsgade - nær Trondur P-hus. Mød op!   
 
Som alle vist er klar over, er vi blevet en amputeret bestyrelse: Nu kun 3 bestyrelsesmedlemmer 
og 2 suppleanter. Heraf genopstiller det ene bestyrelsesmedlem ikke og heller ikke den ene 
suppleant (de har begge gjort en meget stor indsats i en årrække).  
 

Kære medlemmer: Vi vil i den grad opfordre til, at I overvejer at indgå i foreningens bestyrelse.  
 

Opgaverne for nye bestyrelsesmedlemmer er overkommelige:  

• 5-7 bestyrelsesmøder af 2 timer 

• 2-3 større arrangementer 

• Deltagelse i nogle af fuldmåne- og solhvervsmarkeringer. 
Opgaverne deler vi mellem os – vi får vigtig hjælp fra menige medlemmer. Det fungerer ganske 
fint. I bestyrelsen tager vi hensyn til, at nogle pga. arbejde, familie eller andet ikke kan bruge så 
meget tid på bestyrelsesopgaver som andre. Det er helt i orden! Det vigtigste er, at bestyrelsen er 
fuldtallig og på den måde bedst muligt repræsenterer medlemsskaren. Enkelte personer (men ikke 
nok) har givet tilsagn om at stille op til bestyrelsen. Stor tak til dem. Men der mangler stadig 
mindst et bestyrelsesmedlem og en suppleant. 
 

Tag gerne en uforpligtende snak med formand Karen på telefoni xxxx xxxx eller kasserer Paul på 
xxxx xxxx. 
 

Husk kontingentbetaling – ja, det er jo nødvendigt. Opkrævninger udsendes straks 

efter generalforsamlingen. Som i tidligere år er der en meget kort betalingsfrist – 
nemlig kun 7 dage! 

 

Gode og solrige hilsener med ønsket om, at den kommende sæson giver mulighed for at udfolde 

os frit uden restriktioner. Med omsorg og respekt for os selv og hinanden, og glæde os over at 
være medlem af Vinterbaderforeningen Morgenrøden.  
 

Pbv Karen Blok 
 

i Telefonnumre er med i den udgave af nyhedsbrevet, som er sendt til medlemmer. Numrene er udeladt af den 

udgave, som lægges på hjemmesiden. 


