
Kære alle sammen 
 
Siden august 2013 har vi været en forening under stiftelse. Det laver vi om på den 12. marts 
kl. 9, hvor Vinterbaderforeningen Morgenrøden reelt stiftes. 
 
 
 
Vi tre, Trine, Ingeborg og jeg,  der har været med i bestyrelsesarbejdet medsender regnskaber 
for de seneste 2 perioder.  Samt vedtægterne. 
 
Indtægterne har været baseret på de 50 kr. hvert medlem har betalt, for at få og have adgang 
til klubhuset, . 
 
De seneste indbetalinger har været til at skaffe penge nok til at vores Fundraiser Rasmus 
Munck og Kristian Schwarz Larsen har kunne varetage ansøgninger til foreningen. 12.500 kr. 
 
 
De ansøgte fonde er: 
 
 
• Friluftsrådet 250.000 kr. 3-4 måneders behandling. Søgt 1. november 
• Trygfonden 110.000 kr. 4 måneders behandling, Søgt 1. december 
• Lokale & Anlægsfonden 180.000 kr. 3 hverdage efter bestyrelsesmøde, som er uvist, 

hvornår afholdes. Søgt januar. 
• Velux fonden 100.000 kr. Søgt februar , derefter 2 mdrs. behandlingstid. 
• AP. Møller Fonden 200.000 kr. Søgt december. Kan have meget lang behandlingstid. 

Forventet svar senest primo juni   
Vi har endvidere fået et CVR nummer og er i færd med at oprette en NEM konto. 
 
I samarbejde med Vejle Kommune vil vi skulle deltage i driften af vinterbader faciliterne ved 
Tirsbæk strand. Det mere konkret i den aftale er i skrivende stund ikke på plads. 
 
Søndag den 12. marts kl. 9 er tidspunktet for vores stiftende generalforsamling. Den 
finder sted i verandaen i det røde klubhus på Tirsbæk strand, hvor mange andre af 
vore fælles arrangementer har fundet sted. 
 
Jvf. vore vedtægter består bestyrelsen af 5  medlemmer samt 2 suppleanter. 
 
Bestyrelsen i foreningen under stiftelse siden 2013 består af : 
 
Ingeborg Yde medlem, modtager genvalg 
Trine Pedersen kasserer, modtager genvalg 
Karen Blok, formand, modtager genvalg 
Henrik Daugaard, næstformand, modtager ikke genvalg 
Jesper Mølgaard, masser af hjælpe funktioner herunder bl.a.Facebook mv.. modtager ikke 
genvalg. Vil godt fortsætte med at varetage facebook funktionen 
 
 
I den forbindelse har vi 2 nye kandidater i spil til at overtage Henrik og Jespers pladser i 
bestyrelsen 
 
 
Henning Brix, der har erfaring med foreningsarbejde 
Klaus Lindholm, tidligere redaktør, 
 



Kirsten Luke, der har sagt ja til at opstille som suppleant 
 
Der mangler endnu en suppleant, så hvis der er interessererede læsere, så meld gerne tilbage 
til mig snarest. 
 
Alle kandidater til bestyrelsen vil præsentere sig yderligere på generalforsamlingen. 
 
 
 
Dagsorden for generalforsamling: 
 
1 Valg af dirigent 
2 Valg af referent 
3 Beretning (se ovenfor) 
4 Forlæggelse af regnskab 
5 Forelæggelse af budget- pt. ikke muligt, da vi ikke kender vore kommende opgaver. 
6 Valg af: Bestyrelsesformand og bestyrelse 
7 Valg af revisor 
8 Vedtægter 
9 Evt.   
 
 
 
Inden vi når til kl. 9 den 12. marts, hvor generalforsamlingen starter, forslår vi et bad fra kl. 8. 
 
Foreningen vil være vært ved et rundstykke, så medbring selv gerne te eller kaffe 
 
Bedste hilsner på bestyrelsens vegne 
 
Trine, Ingeborg og Karen 
 
  
  


