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NYT FRA MORGENRØDEN            NR. 7 sæson 2019 – 2020. 
 
Godt nytår til alle jer gode medlemmer i Morgenrøden. Dejligt med jeres positive fremmøde til Nytårsku-
ren 1. januar, hvor vi i blæsevejr og i ly af mørket fik ønsket hinanden de bedste hilsner for 2020. Bære-
dygtighed, og klimaforandringer var temaer, jeg vil huske fra 2019. Bestyrelsens bidrag var at købe 50 

champagneglas i Genbrug, og springe plastic udgaverne over. Og fornøjer os over medlemmernes an-
svarlighed, respekt og glæde ved vinterbadning. Dejligt at være vidne til jeres mindre arrangementer og 
fællesskaber i klubben, det vidner om trivsel og gode vibrationer. 
Vi glæder os til samvær, suppe, sang og snak på onsdag den 15. i Det røde Klubhus. 
 
Præcisering af ansvar for reparation og vedligeholdelse af Tirsbæk Vinterbad. 
Tirsbæk Vinterbad ejes af Vejle Kommune. Det betyder, at almindelig vedligeholdelse og udskiftning af 

inventar i faciliteterne påhviler Vejle Kommune. 

Bestyrelsen beder derfor medlemmerne om at rapportere fejl og mangler til kommunen først og frem-
mest via app’en ”Giv et praj VK” eller alternativt sende en mail til formand@morgenroeden.dk med en 
kort beskrivelse af fejlen eller manglen – gerne ledsaget af et billede. 
Denne mail vil herefter blive sendt videre til Vejle Kommune. 
Bestyrelsen henstiller til alle medlemmer om ikke selv at foretage reparation af fejlen eller manglen, selv 

om det er gjort i en god mening. 
Det kan i visse tilfælde medføre ansvars- og erstatningsmæssige konsekvenser for enten foreningen eller 
det enkelte medlem. 
Det ønsker bestyrelsen ikke bliver aktuelt. 
 
Fjernelse af glemte sager fra det lukkede omklædningsrum ved Tirsbæk Vinterbad. 
Der ophobes igennem sæsonen et lager af glemte sager i det lukkede omklædningsrum. 

Bestyrelsen ønsker at få ryddet op på dette område og har derfor besluttet at igangsætte følgende ord-
ning: 

 Der opstilles en plastikkurv – mærket ”Glemte sager” under bænken i det lukkede omklædnings-

rum. 
 Her anbringes alle glemte sager, indtil den 1. i en måned, hvorefter det flyttes til en plastikkurv i 

Det røde Hus. 
 Her opbevares de glemte sager til den 1. i den følgende måned. 

 Hvis glemte sager herefter ikke er afhentet, bliver de kørt til et genbrugscenter. 
 

Da bestyrelsen har rigeligt med arbejdsopgaver, ønsker den, at 1 – 2 medlemmer administrerer de prak-
tiske opgaver i ordningen. 
Det betyder, at de skal sørge for hver den 1. i en måned dels at bringe glemte sager fra omklædnings-
rummet til Det røde Hus og bringe glemte, ikke afhentede sager til et genbrugscenter. 

Medlemmer, som gerne vil hjælpe med at løse denne opgave kan henvende sig til bestyrelsen via mail in-
fo@morgenroeden.dk  
Ordningen træder i kraft, når der er truffet aftale med de medlemmer, som har meldt sig til at løse opga-
ven. 
 
Medlemmernes brug af Det røde Hus. 

Foreningen har aftalt med Kultur- og Fritidsafdelingen i Vejle Kommune, at foreningen og dens medlem-

mer kan anvende lokalerne i Det røde Hus til foreningsaktiviteter. 
Bestyrelsen har i starten af denne sæson orienteret alle medlemmer i brevet ”Velkommen til Vinterbader-
foreningen Morgenrøden” om denne mulighed. 
For god ordens skyld gentages denne information nedenstående: 
 
”Det Røde Hus. 
Foreningens medlemmer må anvende lokalerne i Det Røde Hus til foreningsaktiviteter. Dvs., at hvis I f.eks. er en 
gruppe, som gerne vil samles, efter I har badet og f.eks. drikke en kop kaffe, kan I låse jer ind via den røde dør ved 
vejen. På væggen hænger en sort nøgleboks, som indeholder nøglen til døren. Koden er 082013. Husk at rydde op ef-
ter jer og hænge nøglen tilbage i boksen. Her skal du også bruge koden for at låse nøgleboksen.” 

 
Det skal understreges, at det kun er medlemmer af foreningen, der kan benytte sig af denne mulighed.  

Det betyder også, at alle deltager i en samling eller lignende skal være medlem af foreningen. 
Man kan altså ikke gøre brug af muligheden, hvis der deltager ikke medlemmer! 
 

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 6. januar 2020. 
Læs det på www.morgenrøden.dk  

 

Venlig hilsen 

Karen Blok 
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