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Nyhedsbrev nr. 8 2022/2023                  Vejle den 21. november 2022 
 
Kære alle sammen   
 
En smuk og solskinsfyldt søndag med det smukkeste snelandskab. En Ekstraordinær Generalforsamling 
med 63 fremmødte medlemmer, der ved enstemmighed valgte at sige ja til vedtægtsændringen som 
foreslået.  
Så var vejen banet for valg til ny bestyrelsessammensætning. Charlotte Scheibner blev valgt med fuld 
score.  
Alt varede ca. en halv time, og stemningen hele vejen igennem god og engageret fra alle fremmødte. 
 

Torsdag den 8. december er der medlemsmøde Kl. 19-21 i det Røde Klubhus samt 
fuldmånebad inden eller efter…  
 
I bestyrelsen ønsker vi, at I medlemmer via info@morgenroeden.dk fremkommer med evt. temaer til 
drøftelse på medlemsmødet - senest den 1. december.  I sæson 2017/18 udformede medlemmerne 
en samværspolitik, der er tilgængelig på foreningens hjemmesiden. 
 
Kom frem med jeres gode ideer til emner vi kan drøfte. Og ikke mindst tilmeld jer til medlemsmødet på 
info@morgenroeden.dk - også senest den 1. december. 
 
Tilmeldinger tildeles deltagelse i medlemsmøde efter først til mølle princippet.  
 
Igen, igen har Vejle Kommune påtalt dårlig opførsel fra vores medlemmer overfor Vejle kommunes 
medarbejdere på brohovedet. Det skulle dreje sig om udskældning af rengøringspersonale samt de, der 
arbejder på brohovedet. En skulle iflg. kommunens oplysninger have samtalestøtte efterfølgende. 
 
Vejle Kommune oplyser, at de hverken kan og vil dokumentere noget. Men opfordrer mig til at henstille 
til medlemmerne, om at opføre sig ordentligt. (Ellers ved man ikke hvordan morgenrøden fremover kan 
være derude). 
Problemstillingen optager bestyrelsen meget, og især at man ikke kan og behøver at forelægge 
dokumentation for påstandene fra Vejle Kommune. Og jeg spurgte faktisk om de generende personer 
havde stående i panden eller andre steder, at de var Morgenrødens medlemmer. Det var bare vores 
medlemmer lød svaret.  
Det tror jeg ikke meget på, og bestyrelsen opfordrer til, at vi alle omgås hinanden på en ordentlig og 
respektfuld måde. Medlemmer som ikke medlemmer har fri adgang til brohovedet, som I alle ved og 
tidligere er orienteret om. 
Vejle Kommune oplyser desuden, at ingen af dens medarbejdere udfører noget som helst i 
Morgenrødens tider af nævnte årsager.  Ej heller kommer og hjælper, når vi er der. 
 
Beklager gentagelsen, og bestyrelsen arbejder videre med sagen. 
 
Og selvfølgelig skal vi tale sauna. Vi afventer svar endnu en gang på muligheden for at få opstillet evt. 
sauna opvarmet med træ eller flaskegas. Efter al sandsynlighed skal en sauna køres frem og tilbage jf. 
kystdirektoratet. Og fyrmestre ”ansættes”. Så tænk over om det evt. er forenelig med jeres hverdage. 
Der skal jo bruges medlemmer til en sådan opgave. 
Og ellers afventer vi svar fra Vejle Kommune ang. sauna og omklædning kun til Morgenrødens 
medlemmer!!! 

 
Bedste hilsener og tak for alle gode henvendelser om stort og småt. 
 
Pbv Karen Blok 
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