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Nyhedsbrev nr. 5 2022/2023                      Vejle den 5. oktober 2022 
 
Kære alle sammen   
 

Endnu en sæson uden fuld opsætning af faciliteter på brohovedet 

 
Det er rigtig ærgerligt og træls, at vi ikke får saunaen op i år. Og forståeligt nok er frustrationerne 
tårnhøje hos os alle, der sætter så stor pris på at få vore bade- og saunaoplevelser. 

Energisituationen er pt alvorlig og vi kan ende i en alvorlig energikrise, hvor det bliver nødvendigt 
at foretage prioriteringer i energiforsyningen. 

Forrige sæson blev der brugt 38.000 kwh.  (På denne baggrund kan vi ikke med god samvittighed 
nyde at gå i sauna i Vinterbaderforeningen Morgenrøden hen over vinteren.)  

Muligheden for, at Morgenrøden betaler for driften er ikke til stede, idet Vejle Kommune, som vi er 
blevet orienteret om i dag tirsdag den 4. oktober 2022, endelig har besluttet ikke at opsætte 

saunaen i den kommende sæson. De har råderetten 60 % af brugstiderne.  I har sikkert også 
hørt, at det i andre kommuner fortsat vil være muligt at benytte sauna i forbindelse med 
vinterbadning. Baggrunden herfor er, at de relevante vinterbadeforeninger selv ejer deres saunaer, 

hvilket ikke gælder for os, selv om vi har været med til at finansiere 375.000 kr. af de ca. 1,6 
millioner kr. vinterbade-faciliteterne kostede i 2017. 

 

På generalforsamlingen vedtog vi, at kontingentet blev hævet, fordi foreningen vil ruste sig til 
kommende tider med bedre og egne faciliteter. Det står fortsat ved magt og vedrører ikke 

sæsonens manglende saunaopsætning. Vi er pt. i dialog med Vejle Kommune om, at få egne 
faciliteter, som vi selv kan finansiere og forvalte. Dette forventer vi at have en afklaring på i løbet 
af denne vinter. I den forbindelse er vi nødt til at konsolidere os, for at undgå fremover at 

være underlagt andres beslutninger.  

 
Det åbne og lukkede omklædningsrum bliver monteret på brohovedet mod øst, som det plejer. 
Vejle Kommune har først i dag meddelt, at der sker torsdag eller fredag, så det er klar til 

arrangementet ”Sæsonåbning” lørdag den 8. oktober (se aktivitetskalenderen på 
www.morgenrøden.dk).   

 

Det lukkede omklædningsrum vil være forbeholdt medlemmer dagligt mellem kl. 5 og 10.30 ved 
brug af nøglebrik. Sidste mand/kvinde skal checke, at rummet er ryddeligt, da det efterfølgende vil 
være åbent resten af dagen til brug for alle. Endvidere bliver der opsat læhegn og bruser 

på vestsiden af brohovedet.  

 
I bestyrelsen håber vi på en god og glad badesæson under de givne forhold. Vi vil selvfølgelig 
sørge for, at der bliver afholdt arrangementer som vildmarksbad og lignende hen over vinteren.  

 

Efterårshilsener 

Pbv Karen Blok 
 

 

http://www.morgenrøden.dk/

