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NYT FRA MORGENRØDEN            NR.  8 sæson 2019 – 2020. 
 

Kære alle sammen. 
Foreningsaktiviteterne i Morgenrøden har de sidste par måneder desværre været meget begrænsede. 
Covid 19 har så sandelig fået fat i vores land, og de muligheder vi har for at udfolde os frit i store forsamlinger. Myndig-
hedernes påbud har vi i Morgenrøden lagt os op af 1 til 1, bl. a. med at huske hinanden på at der gælder 2 meters af-

stand, og max. 10 personer i grupper. Sammen med en god håndhygiejne og adfærd i øvrigt er vi heldigvis på vej tilba-
ge til større frihed og færre syge. 
 
Vi synes, det har været dejligt at opleve, hvordan der har hersket respekt blandt medlemmerne, også at I er fortsat med 
at bade sammen og hver for sig. Det er skønt at se kaffekopperne blive luftet på strand-bredden over en snak, når badet 
er forbi fra broen.  
 
Vildmarksbadet havde vi sagt farvel til, og afslutningsarrangementet lørdag den 25. april blev også aflyst.  
Og nu er pavillonerne pillet ned og kørt i depot for sommeren.  
Efter Bededagsferien kommer der sandsynligvis flere friheder oplyst af Myndighederne. Vi vil vende tilbage med opdate-
ringer af interesse for Morgenrøden. 
 
I skrivende stund ved vi ikke, hvordan tingene ser ud til oktober, når en ny sæson starter. Vi håber og ønsker, at vi igen 
kan benytte faciliteterne på brohovedet, men vi ved jo ikke helt hvordan genåbningsprocedurerne vil foregå. 
 

Selvfølgelig vil vi holde jer løbende orienteret om tiltag der kommer og forestiller os, at vi kan gennemføre vores gene-
ralforsamling søndag den 6. september kl. 10 i Foreningernes hus, Vissingsgade. 
 
Og i bestyrelsen håber og ønsker vi, at nogle af jer kunne have lyst til at være med i bestyrelsesarbejdet. Det er en skøn 
forening at være guide for. 
 
Må I passe godt på jer selv og hinanden, det hjælper alt sammen. Nyd sommeren, der står foran os, og hvor kan vi væ-
re taknemmelige over det gode vejr vi har haft siden 12. marts og næsten helt til nu.  

 
 

Fornyelse af medlemskab og optagelse af nye medlemmer for sæsonen 2020-21. 
På grund af coronakrisen er det på nuværende tidspunkt – 13. maj 2020 – vanskeligt at sige præcist, 

hvornår vinterbadersæsonen 2020-21 kan indledes, idet det afhænger af, hvordan krisen udvikler sig, og 
hvilke påbud/anvisninger myndighederne udstikker. 
 

Bestyrelsen vil i september måned 2020 i lighed med sidst år udsende information om opstart af sæso-
nen 2020-21, samt informere om hvordan fornyelse af medlemskab og optagelse af nye medlemmer skal 
finde sted for sæsonen 2020-21. 

 

Opsigelse af medlemskab. 
Hvis et medlem allerede nu har besluttet ikke at forny medlemskabet for sæsonen 2020-21, vil det være 
en stor hjælp for foreningen, hvis opsigelse foretages allerede nu. 
Udmeldelse skal ifølge foreningens vedtægter § 3 stk. 4 ske skriftligt til foreningens kasserer: 
kasserer@morgenroeden.dk  

 
Den 13. maj 2020.  
 
Venlig hilsen 
Vinterbaderforeningen Morgenrøden 

 
Karen Blok 

Formand. 
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