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Referat af bestyrelsesmøde i Vinterbaderforeningen Morgenrøden 
 

 

Tid: Mandag den 26. oktober 2020 kl. 19.00-21.00. 
 

Sted: Det røde Hus ved Tirsbæk Strand 
 

Deltagere: Karen Blok, Kirstine Hansen, Else-Kathrine Pedersen, Henrik Se-
nius, Alis Rasmussen, Paul Fabricius 
Afbud: Charlotte Juhl 

 
 
GODKENDELSE  Bilag Ansvarlig         

1.1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 

  

1.2. Godkendelse af referat af møde 286. oktober 2020 
Referatet blev godkendt. 

  

ORIENTERING    

2.1. Resultatopgørelse 
Kassereren gennemgik den aktuelle økonomi. Se bilagene til 
dette punkt. 
Indtægter kr. 187.100 
Udgifter kr. 8.361 
Resultat kr. 178.738 
Balance kr. 495.461 
Egenkapital kr. 488.061 
Budgettet er uændret. Der forventes ingen større udgifter. 
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2.2. Venteliste/medlemstal pt. 
17 personer har meldt sig ud af ventelisten. 
54 medlemmer fornyede ikke deres medlemskab af forenin-
gen (altså en afgang på 12%). Det er på niveau med tidlige-
re års ikke-fornyelser. 
Ventelisten indeholder pr. denne aften 80 personer (64 per-
soner, da regnskabet blev udarbejdet). 

  

2.3. Info fra ”Politisk opmærksomhedsgruppe” 
Pt. foreligger der ikke nye oplysninger. Gruppen holder mø-
de 27. oktober. Gruppen arbejder uafhængigt af bestyrel-
sen, der ikke involveres. Alis kan deltage i gruppens møder 
lejlighedsvist. 

  

2.4. Info fra årsmøde ”Vinterbadeforeninger i Danmark” 
Digitalt landsmøde afholdt vha. Zoom 24-10-2020. Der del-
tog 18 vinterbaderforeninger. Referat findes som bilag.  
Mødet havde erfaringsudveksling omkring følgende hoved-
punkter: 

 Håndtering af corona-smitte (én forening havde væ-
ret udsat for smitte; også en grundig udveksling 
vedr. brugen af saunaer) 

 Rengøring mv. 
 Klubliv mv. 
 Forventninger til nærmeste fremtid. 
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BESLUTNING    

3. Gennemgang/justering af aktivitetskalender 
De seneste ændringer (stramninger) af reglerne for fore-
byggelse af corona-smitte virker direkte ind på foreningens 
aktiviteter – især forsamlingsforbuddet for grupper over 10 
personer. 
Derfor aflyses fuldmånearrangementerne lørdag 31. oktober 
og mandag 30. november. 
Tilbage er pt. følgende arrangementer: 

 Mandag 21. december:  
Vintersolhverv kl. 16-18 
Ansvarlig: Kirstine, Karen 

 Fredag 1. januar:  
Nytårskur kl. 16-18  
Ansvarlig: Kirstine, Karen 

 Torsdag 28. januar:  
Indhold ikke fastlagt. kl. 19-21 
Ansvarlig: Kirstine, Karen1 

 Søndag 7. februar:  
Hedensted Svømmehal kl. 06:00-08:30 
Ansvarlig: Henrik 

 Lørdag 20. marts:  
Jævndøgnsbadning kl. 16-18  
Ansvarlig: Henrik, Alis 

 Lørdag 27. april:  
Fuldmånebadning og sæsonafslutning kl. 19:00-
21:00  
Ansvarlig: Henrik, Alis 

  

4. Henvendelse fra Jelling Friluftsbad 05-10-2020  
Jelling Friluftsbad har udbudt vinterbadning i deres pool og 
med brug af sauna. 
JF har bl.a. annonceret dette i dagspresse og ugeaviser. 
Morgenrødens bestyrelse ser derfor ingen grund at informe-
re om denne aktivitet. 

  

5. Idé: ”Vinterbaderforeningen Morgenrødens Venner”  
Formålet hermed skulle være at skabe yderligere indtægter i 
form af sponsorater, annoncesalg, lotteri osv. 
Venne-foreningen kunne f.eks. også yde kontingenttilskud i 
særlige tilfælde. 
Venne-foreningen skulle være adskilt fra Vinterbaderfor-
eningen Morgenrøden. 
Henrik arbejder videre med forslaget og punktet tages op på 
næste bestyrelsesmøde. 

  
 
 
 
 
 
 
Henrik 

6. Rengøring af Røde klubhus  
Tænkes i givet fald udført af Kim. 
Pt. gøres ikke yderligere, idet huset ikke synes benyttet af 
medlemmerne. 

  

7. Indkøb af vogn, m lås + kasser til transport af lygter  
Vogn og lås anskaffes. Vil lette transport af varer, lygter mv. 
i forbindelse med arrangementer i området. 
Anslået udgift mindre end 1000 kr. 

  
 
Karen 

8. Åben for tilføjelser 
Se pkt. 10 

  
 

9. Næste møde 
Mandag den 23. november 2020 kl. 19.00-21.00. 

  

10. Eventuelt 
 Trine meddelte at hun ønsker at stoppe som kasse-

rer og træde ud af bestyrelsen i forbindelse med 
næste generalforsamling. 

 Medlemmer må ikke sætte ting til salg på forenin-
gens Facebook-sider, idet dette ligger langt udenfor 
formålet med disse sider. 

  

 
Vejle, den 01-11-2020, 02-12-2020. Referent: Paul Fabricius 
 
 


