
 

 1 

Nyhedsbrev nr. 2, 2022/2023                     Vejle den 27. august 2022 
 

Kære medlemmer og kære jer på venteliste 
 
Tirsdag den 23. august havde vi det årlige statusmøde med Vejle Kommune.  

Ud over embedsmænd, havde vi ønsket at politikere også deltog.  
Det gjorde Søren Peschardt udvalgsformand for Klima, Natur og Miljø samt Dan Arnløv 
udvalgsformand for Kultur og Idræt. 

  
Vores overordnede mål var at få flere timer til Foreningens rådighed og dermed få flere 
medlemmer, samt reduceret ventelisten (pt 266) betydeligt. Måske fjernet helt. 

 
De to primære punkter på mødet var: 

- Vores forslag om etablering af to ekstra pavilloner på brohovedet. De vil tidligst 

kunne være i brug sæson 2023/2024. Forslaget kan ses ved klik på følgende link: 
http://morgenroeden.dk/mor-arkiv-diverse/20220414-4+2-pavilloner.jpg 

- Flere timer til Morgenrøden i den forestående sæson 

 
Forslaget om 2 ekstra pavilloner med sauna, omklædning bad og toilet ville give Vejle 

Kommunes brugere mulighed for at råde over disse faciliteter fra kl. 00-24. 
For os i Morgenrøden ville det give disse fordele: Rådighed over sauna, bruser toilet og 
omklædning.  Ligeledes fra kl. 00 – 24. 

Altså Vejle kommunes lejere og Morgenrøden vil få hver deres faciliteter. 
 

Forslaget blev fra kommunens side anset som en kortsigtet løsning. Efter snak frem og 

tilbage blev det aftalt, at kommunen undersøger muligheden for om brohovedet kan bære 
denne ekstra belastning. Samt medtage det på budgetmøde i september.  
Og at vi vil høre nærmere inden for en 4 måneders horisont!!  

 
Forslaget om flere timer i denne sæson blev afvist. Kommunen vil have mulighed 
for udlejning som hidtil. De råder for nuværende over 60% af tiderne. Vi har knap 40% af 

de tilgængelige tider.  
 
Vejle kommune vil arbejde på en langsigtet kyst plan for Vejle Kommune. Heri indgår også 

planer for Tirsbæk Strand.  
 

Vi er i bestyrelsen ikke tilfredse med denne løsning, og håber på et positivt udfald af 
behandlingen af forslaget om de 2 ekstra pavilloner.  
 

HUSK: Generalforsamlingen søndag den 11. september.  
Kl. 10. i Foreningernes Hus i Vissingsgade- bag Trondur P-hus. Der er adgang for 
medlemmer. 

 
Bedste hilsener  
Pbv  

Karen Blok 
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