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Nyhedsbrev nr. 7 2022/2023                 Vejle den 6. november 2022 
 

 
Kære alle sammen   
 
Alle har vi vist ventet i spænding på vinterens muligheder for at få saunaen i brug. 
 
Frustrationerne i vandmiljøet på broen ved Tirsbæk er absolut forståelige. Og deles af os i 
bestyrelsen. Ønsker om sauna under en eller anden form kan alle vi, der værdsætter 
denne sunde vekselvirkning mellem varme og kulde være skuffede over at måtte undvære 
på dette tidspunkt, hvor Foreningen skulle blomstre og muntre sig i det våde element.  
 
Som alternativ har vi forsøgt os med at foreslå Vejle Kommune opsætning af mobile 
saunaer opvarmet med brænde eller sågar flaskegas. Betalt og organiseret af Foreningen 
for foreningens medlemmer.  
Det er ikke muligt overhovedet at få tilladelse til opsætning af sådanne på kommunens 
arealer. Heller ikke på sydsiden af fjorden, som intet har med Morgenrøden at gøre.  
Morgenrøden holder til ved Tirsbæk og ikke på sydsiden af fjorden. 
 
 
Foreningens Kontingentforhøjelse blev besluttet af medlemmerne på seneste 
generalforsamling den 11. september, var med henblik på, at få egne faciliteter, der alene 
anvendes af Vinterbaderforeningen. Denne mulighed er fortsat åben, og vi konsoliderer os 
for at være klar til at tage fat på at muligheden viser sig. Vi er lovet et svar fra politikerne 
inden udgangen af 2022. 
 
Da vi ikke har adgang til en varm sauna, har vi i bestyrelsen og på opfordring fra 
medlemmer besluttet at der serveres varm gløgg mv. visse dage i sæsonen. Som 
foreningstiltag og med mulighed for at have lidt socialt samvær. 
 
 
På generalforsamlingen var der var tale om påklædning/ikkepåklædning i sauna. Det har 
vi taget til os, og vil sammen med andre samværs politikker, invitere til et medlemsmøde 
senere på sæsonen.  
 
Vi opfordrer jer til at møde op til den ekstraordinære generalforsamling søndag 
den 20. november 2022 kl. 10.00 i Foreningernes Hus, Vissingsgade 31, 7100 
Vejle. Denne ekstraordinære generalforsamling omhandler alene de punkter, der er 
beskrevet i forrige nyhedsbrev. Punkterne ses også på foreningens hjemmeside – 
www.morgenrøden.dk. 
 
 
Bedste hilsener 
Pbv Karen Blok 

http://www.morgenrøden.dk/

