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Kære alle sammen
Sådan en skøn sensommer tid med vand i fjorden, der er 19,5 grader varmt. Og brandmænd, der fortjener ros, for ikke at være i hobetal. Det maner til stor glæde og taknemmelighed for muligheden for at
bade ved vores skønne Tirsbæk.
Og så er det ugen før ugen, hvor generalforsamlingen i Vinterbaderforeningen Morgenrøden finder sted i
Foreningernes Hus i Vissingsgade nr. 31 Søndag den 8. september kl. 10.
Vi håber rigtig mange medlemmer og personer på ventelisten, vil finde vej og være med til videreudvikle
foreningen med gode vibrationer, som vi kender det.
I bestyrelsen glæder vi os til at se jer og fortælle jer om forholdene i foreningen.

Information om generalforsamling søndag den 8. september 2019.
Som meddelt den 8. august 2019 afholdes der generalforsamling i Vinterbaderforeningen Morgenrøden
søndag den 8. september 2019 kl. 10.00 i Foreningernes Hus, Vissingsgade 31, 1. sal, 7100 Vejle.
Generalforsamlingsmaterialet er udarbejdet og består af en dagsorden og 2 bilag. Materialet lægges på
hjemmesiden og er tilgængeligt fredag den 31. august 2019.
Dokumenter vedr. generalforsamlingen findes på foreningens hjemmeside og kan findes frem således:
1.
Gå ind på foreningens hjemmeside www.morgenrøden.dk
2.
Klik ”Arkiv” lige under logobilledet
3.
Klik på ”Arkiv – Generalforsamlinger”
Deltagere i generalforsamlingen skal selv medbringe det samlede materiale enten som papirkopi eller i
elektronisk udgave. Det bliver ikke udsendt til medlemmerne via mail!
Der gøres endvidere opmærksom på, at der ikke er adgang til WiFi forbindelse i mødelokalet.
Som medlem og dermed stemmeberettiget skal man ved ankomst til mødelokalet registres som dokumentation på gyldigt medlemskab. Samtidig hermed udleveres stemmeseddel og talkupon, som bevis på,
at man stemmeberettiget. Talkuponen skal anvendes ved de mundtlige afstemninger.
NB: Personer, som er på venteliste, er ikke stemmeberettiget, men skal alligevel registreres.
Du finder mødelokalet på følgende måde:
Parkér evt. i Trondur ved Volmers Plads. Gå gennem/over/bagom Volmers plads og helt ind i gården.
Herfra er der både trappe og elevator til 1. sal.
Se endvidere nedenstående skitse:

Bestyrelsen håber, at rigtig mange har lyst til at deltage i generalforsamlingen og dermed være med til at
sætte retning for foreningens udvikling.

Referat af bestyrelsesmøde den 28. august 2019.
Læs det på www.morgenrøden.dk
Venlig hilsen og på gensyn den 8. september 2019.
Karen Blok
formand
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