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NYT FRA MORGENRØDEN            NR.  4  Sæson 2017 – 2018. 
 
 
 
Kære alle sammen 
 
Godt nytår til jer alle i en tid hvor vand temperaturen er nået ned til 3 grader, isfuglen viser sig fra sin 
smukkeste side, og solopgangene bliver tidligere og tidligere. Måske bedst af alt, er der pt. ikke 
brandmænd og andet goppel agtigt at dele fjorden med, når vi nyder morgenerne og hinandens selskab i 
Vinterbaderforeningen Morgenrøden. 
De ses til gengæld i rigelige mængder og store som 28” cykelhjul ved Droshoved.  
 
Gys og Gus. 
Gys og Gus arrangementerne har været gode oplevelser- og I vil høre nærmere om, hvordan de 
fortsætter resten af sæsonen. Begge aftener var fuldt booket, og deltagelse af ikke gus nydere og gus 
nydere gik uden problemer.  
Noget der kendetegner vore medlemmer, er at vi er rigtig gode til at tage hensyn til hinanden, når der er 
trængsel i faciliteterne. Tak for det. 
 
Giv et praj VK! 
Er der mindre problemer på Brohovedet eller i området. Tag et foto og send det til ”Giv et praj” på Vejle 
Kommunes hjemmeside. Der sidder folk derinde, der prioriterer vigtigheden af at foretage sig handling 
på et givet problem. (et eksempel er graffiti oplevelsen, der ikke kræver lyn udrykning)  
 
NB: Et ødelagt dørhåndtag kontakter I fortsat mig med. Det kan ikke vente. 
 
Booking. 
Du kan ikke som medlem af Morgenrøden booke saunaen via Vejle Kommune i Morgenrødens navn. 
Det er kun bestyrelsen, der kan det. 
Hvis du ønsker at booke faciliteterne, skal du booke som et privat arrangement. 
 
Informationsskab. 
Vi har fået et informationsskab monteret på det lukkede omklædningsrum. Der vil snarest blive opslået 
relevante informationer, så man kan finde oplysninger der. 
 
Bedste hilsner 
 
Pbv. 
 
Karen Blok 
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INVITATION til foreningsaften i Vinterbaderforeningen Morgenrøden, 
Onsdag den 31. januar 2018, Tirsbæk Vinterbad. 
 
Tema: Udarbejdelse af samværspolitik i Vinterbaderforeningen Morgenrøden 
 

• Er det i orden at fotografere på Tirsbæk Vinterbads område? 
• Må man holde polterabend o. lign. arrangementer i området? 
• Er det i orden at lægge reklamer o. lign. for eksterne arrangementer i området? 
• Må man gå i sauna, hvis man har åbne sår og rifter på kroppen? 
• Hvilken form for omgangstone ønsker vi, der skal være mellem medlemmerne? 
• Er det i orden at tage sin hund med på badeanlægget - både udendørs og indendørs? 

 
- og sikkert meget mere, som kan være med til at signalere, hvordan vi gerne vil omgås hinanden på 
vinterbaderanlægget i foreningens åbningstider. 
 
Det vil bestyrelsen gerne høre medlemmernes mening om og dermed give mulighed for indflydelse på 
udarbejdelse af en række vejledende anbefalinger til 
 

Samværspolitik i Vinterbaderforeningen Morgenrøden 
 
PROGRAM: 
 
Kl. 17.00 Fuldmånebadning og sauna på Tirsbæk Vinterbad. 

 
Kl. 19.00 Foreningsaften i det røde hus. 

Mødet indledes med fællesspisning, hvor foreningen er vært.  
Menu: Gullaschsuppe, øl og vand. 
 

Kl. 19.30 Velkomst og oplæg til aftenens tema:  
Samværspolitik i Vinterbaderforeningen Morgenrøden  
ved formand Karen Blok. 
 
Oplæg ved repræsentanter fra Vikingeklubben Jomsborg: 
 
Sådan har vi formuleret klubbens kulturpolitik, og sådan arbejder vi med den i 
hverdagen. 
 

Kl. 20.15 Drøftelse af og forslag til samværspolitik i Vinterbaderforeningen Morgenrøden – 
brainstorming! 
Ordstyrer: Kenneth Raabjerg Kirketerp. 
 

Kl. 21.15 Slut og tak for i aften. 
 

 
Af hensyn til det det praktiske arrangement bedes du tilmelde dig på mail: hdb3102@gmail.com  
 
senest mandag den 29. januar 2018.  
 
Deltagerantal: Max. 50 – min. 30 personer. Tilmeldingsprincip: ”Først til mølle!” Evt. aflysning pga. for få 
deltagere meddeles via mail. 
 
Husk at medbringe the og kaffe til eget brug!!!! 
 
Venlig hilsen 
Karen Blok 
Formand 
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Medlemskab 
 
Sådan bliver du medlem af Vinterbaderforeningen Morgenrøden. 
 
Betal et årskontingent for 2017/18 på 400,- kr. Årskontingentet forfalder normalt til betaling i første 
halvdel af oktober måned. 
Årskontingentet dækker perioden 1. juli – 30. juni. 
Der gives ikke reduktion i kontingentet, hvis medlemskabet oprettes senere på sæsonen. 
 
Derudover skal du købe en nøglebrik for 75,- kr. Denne udgift er en éngangsudgift og skal ikke betales 
ved forlængelse af medlemskab for den følgende sæson. 
 
Overfør det samlede beløb på 475,- kr. til reg. nr. 9570 konto nr. 0012200951.  
Husk at opgive navn og adresse på din indbetaling. 
 
Oplys endvidere foreningens kasserer via mail: kasserer@morgenroeden.dk om: 

• navn 
• adresse 
• fødselsdag og -år 
• privat mailadresse 
• privat telefonnummer. 

 
Du vil efterfølgende blive kontaktet af foreningens kasserer for en aftale om udlevering af nøglebrik samt 
bekræftelse på indmeldelsen. 
 
Årskontingentet giver adgang til: 

• sauna, bad og omklædning. 
• nøglebrik til de låste døre. 
• samt aktiviteter og foreningsarrangementer gennem sæsonen. 

 
Medlemskab og nøglebrik er personlig og kan ikke anvendes/lånes af andre. 
 
Nøglebrikken skal bæres synligt i forbindelse med badning på badeanstalten. 
 
Misbrug af medlemskab og nøglebrik kan medføre eksklusion/karantæne af foreningen. Denne afgørelse 
træffes af bestyrelsen. I forbindelse med evt. eksklusion/karantæne refunderes kontingentet ikke. 
 
Nyt medlem: 
Er du nyt medlem, så forsøg at vælge et tidspunkt, hvor der er andre på badeanstalten, så du aldrig 
bader alene.  
Næsten hver morgen på hverdage omkring  kl. 6:00 - 7:30, og i weekenderne omkring kl. 7:30 - 9:00 vil 
der være mennesker, du kan bade sammen med. 
I øvrigt henvises til foreningens generelle åbningstider. 
 
Bemærk: 
Du kan ikke som medlem af Morgenrøden booke saunaen via Vejle Kommune i Morgenrødens navn. 
Det er kun bestyrelsen, der kan det. 
 
(Vedtaget januar 2018)  
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Paul Fabricius

Fra: Else - Kathrine Pedersen <ekpgrejsdalen@gmail.com>
Sendt: 18. januar 2018 21:36
Til: undisclosed-recipients:
Emne: Fwd: Appendiks til Morgenrødens Nyhedsbrev nr. 4
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Appendiks til Nyhedsbrev NR.4 sæson 2017 – 2018. 
  
Kære alle sammen 
  
Vi sender jer en lille hilsen igen igen. 
De seneste dage har der på brohovedet været  talt meget om vores 
medlemsmøde den 31. januar  - omkring emnet samværspolitik. 
  
Vi har oplevet, at det har undret nogen. Fordi de er godt  tilfredse med 
forholdene.  
Det bliver kaldt Takt og Tone møde, og at det skulle omhandle 
omgangstonen som værende et problem, hvilket slet ikke er 
tilfældet...     Tværtimod. 
  
Udgangspunktet for arrangementet er, at vi gerne vil have jer som 
medlemmer til at fortælle om, hvordan I tænker samværet i 
Vinterbaderforeningen Morgenrøden skal være.  
 
Vi vil gerne plante en samværspolitik, der giver god mening for alle, og som 
kan bruges af vores forening i fællesskab. 
 
Vi glæder os til at være sammen med jer onsdag den 31. januar..hvor der 
også er fuldmånebad..  
 
PS: Tak for alle henvendelser ang. dørhåndtaget til det lukkede 
omklædningsrums dårligdom. Informationen blev videresendt til 
Kommunen onsdag aften. Og er måske allerede udbedret.  
  
De bedste hilsener og god aften 
  
Pbv 
Karen Blok 
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