Nyhedsbrev nr. 13

Vejle den 15.april 2021

Kære alle
Tirsdag den 27. april vender hele månen igen hele sit belyste ansigt mod jorden,
og vi vover at lægge op til et fælles arrangement ved Tirsbæk strand. Det vil ske
under overholdelse af de gældende regler: Altså max 50 pr. gruppe, afstand og
respekt for hinanden, som vi plejer.
Kl. 17.00-20.00 håber vi mange af jer vil have lyst og mulighed for at dukke op,
fejre månen og takke af for en sæson, der om nogen har været anderledes. Vi kan
tage et bad og spise lidt mad sammen, som foreningen sammen med en vand eller
øl vil sørge for. Vil I have the eller kaffe, må I gerne selv sørge for dette.
Tilmeldingsfrist: Grundet en urostifter - Covid 19 - vil vi gerne bede jer senest
fredag den 23. april tilmelde jer på info@morgenroeden.dk. Så har vi styr på,
hvem der deltager, og kan bestille traktementet. Grupperne (vi er 450 medlemmer)
må højst holde sammen med 50 i hver gruppe!!!
Vi gav i sidste nyhedsbrev udtryk for et ønske om nye medlemmer til bestyrelsen.
Uden at der kom en stor flok henvendelser. Måske har I overset dette. Vi håber
på, at der er interesserede, der ønsker at være med i bestyrelsen!
Bestyrelsesarbejdet er ikke særligt tidskævende: 5-7 bestyrelsesmøder årligt, en
generalforsamling og nogle arrangementer er opgaver, der tager plads gennem en
sæson. Regnskaber og skriftlige informationer, nogle få kontakter til kommunen, er
de væsentligste opgaver bestyrelsen har. Vi er gode til at deles om opgaverne og
tage hensyn til den enkeltes ønsker, muligheder og tid til rådighed.
Så op på beatet og vær med til at udvikle og vedligeholde gejsten i Vinterbaderforeningen Morgenrøden – bliv en del af bestyrelsen!
Ønsker du flere oplysninger om bestyrelsesarbejdet, så send en mail til mig på
formand@morgenroeden.dk – så kontakter jeg dig.

Varme hilsener med et stort ønske om, at vi alle forbliver sunde og
raske. Og snart vaccineres...
Og at vi ses tirsdag den 27. april til fuldmånebad/sæsonafslutning.
Pbv Karen Blok
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