
 

 

 

 

Nyhedsbrev nr. 12, 2022/2023                 Vejle den 26. januar 2023 
 
Kære Alle 
 

I mandags havde vi et fint arrangement med glade medlemmer i lune lokaler (tak Rikke) i 

Det Røde Klubhus med ca. 40 deltagere.  
 
Lis, Else og Torben havde sammen med Charlotte fremstillet en dejlig suppe, der blev nydt 
med godt brød, feta og hakket persille. En stor tak til jer.  
Klaus L fortalte om myter, genfærd og hovedløse heste ved Tirsbæk. Som vi synger om i 
Morgenrødens Aftensang, som Klaus L jo er forfatter til.  
Torben havde lånt en samling Højskolesangbøger, så vi frit kunne fornøje os med bl.a. 
Kim Larsen sange. Et medlem bidrog med en dejlig fortælling på jysk om Bette Andreas’ 
og hans udkårne Anne Maries liv. Saunaen var der heller ikke denne aften, og de der 
havde været i fjorden lige inden kl. 19, klarede at holde varmen. 
 

Alt har sin tid. Vores forening er i rigtig god gænge. Vi er 450 vedholdende og ansvarlige 

medlemmer, 220 på venteliste og der er rigtig god opbakning fra medlemmerne til besty-
relsen. Faciliteterne ved Tirsbæk Strand arbejdes der konstant på at udvikle. Økonomien 
er solid, så den giver os frihed til at investere i mulige udvidelser af faciliteter  
 
P.t. er en ingeniør i Vejle Kommune ved at undersøge muligheden for at udvide brohove-
det med to ekstra pavilloner. Om det kan bære to ekstra af slagsen og derefter er det så 
Kystdirektoratet, der skal høres. Så noget sker der.  
 

Jeg har gennem længere tid overvejet at forlade formandsposten i vores vinterbaderfor-

ening. Det bliver et faktum på generalforsamlingen den 23. april: Jeg er på valg og jeg øn-
sker ikke at modtage genvalg!  
Det har været sjove, lærerige, udfordrende år, og absolut også foreneligt med et fuldtids-
arbejde samt diverse fritidsinteresser. Jeg er blevet 70 år med fortsat fuldt aktivitetspro-
gram. Jeg tænker, at nye tanker og ny styrke vil være en god begrundelse for et for-
mandsskifte. 
Jeg håber og tror der findes medlemmer, der kunne tænke at overtage posten og være 
med til at præge foreningen fremadrettet. Jeg står hellere end gerne til rådighed for 
spørgsmål fra medlemmer, der kunne være interesserede i at stille op til Formandsposten.    
 

Glem så ikke at der er Vildmarksbad mandag den 20. februar. Mere herom senere. 

 

Og hold øje med om der er grønt eller rødt lys for vandkvalitet!! 
 

Pbv 
Karen Blok 


