Nyhedsbrev nr. 2

Vejle den 14. september 2021

Kære alle sammen

Vor generalforsamling med knap 40 deltagende medlemmer blev afholdt i Foreningernes Hus
søndag den 5. september.
Beretning og referat kan læses på vores hjemmeside www.morgenrøden.dk.

Vi går mod den mørke årstid - og mod lysere tider for foreningens aktiviteter: Omklædningsrum

og sauna monteres igen på broen sidst i september. I bestyrelsen glæder vi os til igen at kunne
åbne faciliterne fredag den 1. oktober. Som noget helt nyt kan vi denne dag anvende området
hele dagen: Fra kl. 5-22. Omklædningsrum og sauna er åben for medlemmer i hele dette
tidsrum.
Til de morgenfriske denne dag: Tag selv kaffe eller te med, og foreningen vil være klar med
rundstykker kl. 7 og et par timer frem.
Generelt er åbningstiderne ændret så de, der skal tidligt på arbejde, allerede fra kl. 5 kan benytte
omklædning og sauna. Alle ugens dage!
Vi har forberedt en aktivitetsplan for sæsonen, den er også lagt på hjemmesiden.

På bestyrelsesmødet 05-09-2021 besluttedes at fjerne det nuværende loft for ventelisten til

Vinterbaderforeningen Morgenrøden. Alle der ønsker det, kan altså nu tilmelde sig ventelisten.
Tilmelding til ventelisten kan ske via hjemmesiden fra lørdag 25. september 2021 kl. 15:00.
Man placeres på ventelisten i den rækkefølge, som tilmeldingerne modtages i.
Fordi der ikke er noget loft på ventelisten, lukkes der i år heller ikke for tilmeldinger til ventelisten.

Covid-19-restriktionerne er for nuværende ikke eksisterende. Hverken fremvisning Corona-pas
eller tests er påkrævet længere.

I bestyrelsen håber vi, at alle medlemmerne er vaccinerede, og at der fortsat vises hensyn og
respekt over for hinanden.
I saunaen sidder man tæt. På Det Danske Saunaselskabs hjemmeside er der nyttig information
vedr. sauna - se https://saunaselskab.dk/covid-19. Mikroorganismer dræbes ikke
nødvendigvis i en sauna. Heller ikke Covid-19-virus.
Altså har man symptomer som ondt i halsen, hoste, hovedpine, temperaturforhøjelse: Så bliv
hjemme og benyt tiden til en fornyet Covid 19 test.

Med ønsket om varmt sammenhold, koldt vand og en god sæson for alle
PBV Karen Blok
1

