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NYT FRA MORGENRØDEN            NR.  1 sæson 2017 – 2018. 
 
 
Antal medlemmer: 
Foreningen har pr. 9. oktober 2017 223 betalende medlemmer. 
 
Konstituering i bestyrelsen: 
Bestyrelsen har på sit bestyrelsesmøde den 28. september 2017 konstitueret sig således: 
 
Karen Blok – formand (valgt på generalforsamlingen den 15.09. 2017) 
Mobil:4056 0322 
Mail: karen_blok_jensen@hotmail.com 
 
Henning Damsbo Brix – næstformand 
Mobil: 4032 4942 
Mail: hdb3102@gmail.com 
 
Else-Kathrine Pedersen – kasserer 
Mobil: 2991 0555 
Mail: ekpgrejsdalen@gmail.com 
 
Klaus Lindholm – sekretær 
Mobil: 2332 0632 
Mail: lindholm@mail.ck 
 
Ingeborg Yde – menigt bestyrelsesmedlem 
Mobil: 5337 3605 
Mail: i_a_yde@mail.dk  
 
Kenneth Raabjerg Kirketerp – 1. suppleant (valg på generalforsamlingen den 15-09. 2017) 
Mobil: 2253 3305 
Mail: Raabjerg_Kirketerp@tunet.dk   
 
Charlotte Juhl – 2. suppleant (valg på generalforsamlingen den 15.09. 2107) 
Mobil: 2396 1660 
Mail: cjuprivat@gmail.com  
 
Udarbejdelse af hjemmeside: 
Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe bestående af Kenneth Raabjerg Kirketerp, Polykratis 
Papageorgiou og Henning Damsbo Brix, som skal komme oplæg til udarbejdelse af 
hjemmeside. 
 
Nødløsning – hvis du låser dig selv ude: 
Hvis du er uheldig at låse dig selv ude og ikke kan komme ind i omklædningsrummet, er der 
lavet en nødplan, som lyder således: 
Allernederst på el-standeren på molen er der en hængelås, som kan låses op med koden: 
0000. Når låsen er låst op, kan forsidebeklædningen af el-skabet tages af. Nederst i el-skabet 
finder den en nøgle, som du kan låse op med ind til omklædningsrummet. 
Efter endt brug skal nøglen hænges på plads igen i el-skabet og forsidepanelet placeres på sin 
rette plads, hvorefter du låser med hængelåsen og drejer koden væk fra 0000. 
NB: Koden er strengt personlig og må kun anvendes af medlemmer. Hvis du har brugt nøglen, 
bedes du efterfølgende kontakte Henning Damsbo Brix, mobil: 4032 4942 og meddele dette. 
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Nye medlemmer: 
Hvis du hører om personer, som gerne vil være medlemmer, kan du hjælpe ved at give dem 
følgende oplysninger: 
 
Kontakt foreningens kasserer: Else-Kathrine Pedersen via mail: ekpgrejsdalen@gmail.com  
og oplys om navn, adresse, fødselsår, mobilnummer og mailadresse. 
Indbetal årskontingent på 400 kr. samt 75 kr. som en engangsbetaling for en nøglebrik til 
badefaciliteterne på  
 
Reg.nr.  9570 konto 0012200951 
 
Husk at notere navn ved indbetalingen. 
 
Herefter vil de blive kontaktet mhp. aftale om udlevering af nøglebrik samt bekræftelse på 
indmeldelsen. 
 
Facebook: 
Foreningen har en Facebook-side, hvor du kan følge med i, hvad der sker i foreningen fra tid til 
anden. 
Siden administreres af Jesper Mølgaard. 
 
Morgenrødens Morgensang. 
Der vil blive produceret et antal klubsange, som vil blive lamineret og anbragt i en holder i 
omklædningsrummet. Så kan interesserede synge en morgensang, hvis de har lyst! 
Husk at lægge sangene tilbage i holderen efter endt brug. 
Desuden er et eksemplar af sangen vedhæftet denne udsending. 
 
 
Venlig hilsen 
på bestyrelsens vegne 
 
Karen Blok 
formand. 
 
Sammen med dette nyhedsbrev følger: 

• Referat af generalforsamlingen 
• Vedtægter 
• Budget for det kommende år 
• Formandens tale ved indvielsen af de nye faciliteter 
• Nøgleboks manual til det røde hus 
• Morgenrødens morgensang 

 
 
 
 
 


