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Referat af bestyrelsesmøde i Vinterbaderforeningen Morgenrøden 
 

 
Tid: Onsdag den 10. marts 2021 kl. 16.30-17.45. 

 
Sted: Mødet afholdtes via Microsoft Teams 

 
Deltagere: 
 
 
Fraværende: 

Karen Blok, Else-Kathrine Pedersen, Henrik Senius, Alis Rasmus-
sen, Charlotte Juhl, Paul Fabricius 
 
Kirstine Hansen 
 

  
 
GODKENDELSE  Bilag Ansvarlig         

1.1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 

  

1.2. Godkendelse af referat af møde 23. november 2020 
Referatet blev godkendt. 

  

ORIENTERING    

2.1. Aktuel økonomisk status 
Se bilagene til dette punkt (regnskab og kontospecifikatio-
ner). 
Udgifterne til kaffe, glühwein m.v. søndage i januar og fe-
bruar 2021 er dækket ind via de sparede udgifter til rengø-
ring af sauna mv. 

1 og 
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2.2. Venteliste/medlemstal pt. 
Status som på sidste bestyrelsesmøde 

  

2.3. Evt. info fra ”Politisk opmærksomhedsgruppe” 
Ingen information fra gruppen 

  

BESLUTNING    
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3.-5. Drøftelse vedr. fremtidsperspektiver 
Udgangspunktet var (igen) det forhold, at foreningens med-
lemstal begrænses tydeligt af de meget stramme tidsram-
mer for brug af sauna mv. som Vejle Kommune tildeler for-
eningen. 
 
Der blev fokuseret på at finde alternative eller måske snare-
re supplerende faciliteter ved at bruge Det Røde Hus. 
Et udgangspunkt kunne være: 

 Langsigtet leje/lånekontrakt 
 Lokalers indre indretning og vedligeholdelse er for-

eningens ansvar 
 Bygningens ydre del påhviler kommunen 

 
Der vil være større omkostninger forbundet med at give hu-
set den ønskede anvendelse. Indtægter kunne komme fra 
flere kilder: 

 Sponsorater/reklamer 
 Fonde 
 Lån 
 Flere medlemmer = Større kontingentindtægter 
 Kontingentforhøjelse 

 
Det blev nævnt at flere medlemmer ville give mere trafik på 
Strandvejen. Dog skyldes den nuværende større trafik-
mængde på Strandvejen måske snarere, at flere pga. coro-
na-situationen arbejder hjemmefra. 
 
Bestyrelsen mødes snarest for en gennemgang af bygningen 
Det Røde Hus (mens det er lyst). Ud fra dette udarbejdes en 
skitseløsning (indretning, aftaleindhold) til drøftelse med 
Vejle Kommune. 

  

6. Sæsonafslutning 2020/2021 
Arrangement 20. marts kan ikke gennemføres pga. corona-
restriktioner. 
Sæsonafslutningsarrangement 27. april afklares på næste 
bestyrelsesmøde. 

  

7. Emner til ny kasserer? (Trine har jo valgt at stoppe) 
Et foreningsmedlem har været forespurgt, men takkede nej. 
I næste nyhedsbrev informeres om, at der udtræder et 
medlem af bestyrelsen og der derfor skal vælges et nyt be-
styrelsesmedlem på næste generalforsamling. Når den nye 
bestyrelse konstituerer sig, fordeles opgaverne. 
Henrik oplyste at alternativt kunne kassereropgaven løses 
eksternt for måske 6.000-10.000 kr./7år. 

  

8. Eventuelt 
Ingen punkter 

  

9. Næste møde 
Mandag den 12. april 2021 kl. 19.00-21.00 i Det Røde Hus. 

  

 
Vejle, den 10-03-2021. Referent: Paul Fabricius 
 
 


