
 
 

Nyhedsbrev nr. 9 2022/2023                  Vejle den 9. december 2022 
 

 
Kære alle 
 

Så bliver det også jul i år. Vandtemperaturen fryder med 5,5 grader og klart dejligt vand.  
Den lange pontonbro klarede ikke stormvejret - og vi nyder lidt sol på brohovedet.  
 

Nogle af jer har på Facebook set opslaget med gennemsnitlige antal besøgende på 
brohovedet til gns. 285 dagligt registreret ved tælleapparatet i sæson 1. oktober til 2021 
til 30. april 2022. Året før var det gns. 370 om dagen i samme periode. Og uden sauna. 

 
Apropos sauna, har flere måske hørt indslag på P4-Trekanten vedr. sauna ved Tirsbæk. 
Den 12. december er der udvalgsmøde i Teknisk Udvalg, hvor det bliver drøftet 

muligheden for at have sauna ved Tirsbæk, opvarmet med måske træ eller flaskegas. 
Vejle Kommune har givet os afslag som bekendt, så spændende hvad vi får af 
tilbagemelding fra politikerne.  

 
Medlemsmødet i aftes var rigtig godt at være tilbage ved. Råt og koldt er det jo i det Røde 
Klubhus. Men tæt på vandet, når det nu er ved fuldmånetid.  

 
Snakken gik rigtig fint i grupperne, og bestyrelsen samler konklusionerne fra de 8 borde 

sammen og laver et skriv.  
I foreningen er vi alle sammen ved at være fyldt helt op over diskussioner med 
kommunen angående dårlig opførsel på brohovedet. Efter et møde mellem os og dem er 

vi nået frem til at lave et antal forslag til ”God opførsel på Brohovedet” Gældende for 
alle, der færdes derude. Forslagene sættes op som en planche på omklædningshuset. 
 

Den 1. januar er der nytårstaffel på brohovedet kl.16.- 17. 
 

Husk der er varme drikke og æbleskiver søndagene den 11. og 18. december begge dage 
kl. 8-10, samt den 21. december kl. 17-19, hvor det atter går mod lysere tider. Husk 
fremvisning af nøglebrik. 
 

 
Glædelig jul og godt nytår ønsker vi jer alle  
 
Pbv 
Karen Blok 


