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NYT FRA MORGENRØDEN            NR.  5  sæson 2017 – 2018. 
 

Kære alle sammen! 
 

www.morgenrøden.dk  
Foreningens nye hjemmeside er nu klar til brug og kan åbnes på adressen: 
www.morgenrøden.dk  
Udviklingsarbejdet har været i gang siden starten af november 2017. Et af foreningens med-
lemmer Paul Fabricius har været ansvarlig for udviklingen, derudover har Polykratis Papa-
geourgio, Kenneth Raabjerg Kirketerp og Henning Damsbo Brix været tilknyttet udviklingsar-
bejdet som projektgruppe. 

Bestyrelsen er meget tilfredse med resultatet og har den opfattelse, at det er lykkedes at ud-
vikle en hjemmeside, som både er logisk opbygget og har en god funktionalitet. 
Bestyrelsen vil gerne takke Paul Fabricius for et meget fint stykke arbejde. 
Medlemmerne opfordres til flittigt at bruge hjemmesiden for at finde informationer om forenin-
gen. 
Der er oprettet 3 funktionsbestemte mailadresser, som kan anvendes, hvis medlemmer eller 
andre ønsker at komme i kontakt med bestyrelsen. Det drejer sig om følgende: 
Kontakt til foreningens:  
formand: formand@morgenroeden.dk  
kasserer: kasserer@morgenroeden.dk  
Den sidste mailadresse info@morgenroeden.dk kan anvendes, hvis man vil sende information 
eller stille spørgsmål til foreningen, sende indmeldelse eller melde om mistet nøglebrik. 
 

Annonce på webmaster. 
Til daglig vedligeholdelse af hjemmesiden ønskes nedsat en arbejdsgruppe bestående af indtil 
3 personer med særligt kendskab til brug af de værktøjer, som ligger til grund for hjemmesi-
den. 
Paul Fabricius er hovedansvarlig for dette arbejde, men for at sikre fleksibilitet og driftsikker-
hed med hjemmesiden, er der behov for 1-2 personer mere, som vil påtage sig jobbet som 
webmastere. 

Af nedenstående jobbeskrivelse fremgår det hvilke værktøjer, man skal kunne betjene for at 
kunne bestride jobbet som webmaster: 
Profil på webmaster: 
 Kendskab til IT på ”superbruger-niveau”.  
 Helst kendskab til CMS og HTML eller er villig til at bruge nogen tid til at sætte sig ind i det-

te.  

 Skal have et par bestemte programmer installeret på sin PC (public domain=ingen omkost-

ninger) 
Er der nogen blandt vores medlemmer, der kunne tænke sig at hjælpe med at løse denne op-
gave, hører vi gerne fra jer. 
Kontakt Henning Damsbo Brix på mail: hdb3102@gmail.com  
 

Morgenrødens Majfestival torsdag den 3. maj 2018. 

Pavillonerne demonteres mandag den 30. april 2018! Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt 
sæsonafslutning denne dato, men da pavillonerne er fjernet, synes bestyrelsen ikke, at det gi-
ver mening at holde sæsonafslutning.  
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I stedet for har vi valgt at holde Morgenrødens Majfestival torsdag den 3. maj 2018 kl. 
17.00 og nogle timer frem for at markere sommersæsonens start. Vi har lavet et program, 
hvor vi starter med at bade fra kl. 17.00. Herefter går vi op i Det røde Hus, hvor foreningen er 
vært ved en fællesspisning.  
Aftenen slutter med et foredrag af Hans Erbs, medlem af foreningen, som i ord og billeder for-
tæller om ”Seks års arbejde på Grønland – dels som besætningsmedlem på isbryderen SIGYN 
og dels som brandmand på Thulebasen.”  
Og så skal der vel også synges lidt indimellem! 
Der bliver sendt speciel invitation ud til alle medlemmer sidst i april måned. 
 
 
 

Venlig hilsen 
 
pbv. 
 
Karen Blok 
formand. 
 
Vedhæftede bilag: 

 Samværspolitik 
 Reviderede saunaregler. 
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Samværspolitik for medlemmer af Vinterbaderforeningen Morgenrøden. 
 
Formål 
Samværspolitikken skal medvirke til at sikre, hvordan man som medlem opfører sig overfor 
hinanden i foreningen. Alle skal føle sig trygge og godt tilpas, når man deltager i foreningens 
aktiviteter. 
 
Information om samværspolitikken 
Alle medlemmer informeres om samværspolitikken i forbindelse med optagelse i foreningen. 
Samværspolitikken er tilgængelig på foreningens hjemmeside under menupunktet regler. 
En samværspolitik kan ikke omhandle alle konkrete situationer, men må nødvendigvis være 
overordnede regler, som alle respekterer og har pligt til at efterleve. 
 
Regler for godt samvær 
 
Kultur 

· Vi hilser på og har omsorg for hinanden. 
· Vær opmærksom på, at du ikke krænker andres blufærdighed, når du færdes på broen 

og brohovedet. Husk, det er et offentligt område. 
 
Sikkerhed 

· Bad aldrig alene og hold øje med hinanden. 
· Pas på is på trapper og platform. 
· Svøm aldrig under isen. 
· Ingen parkering foran udgangen til brohovedet. 
· Husk max. 30 km/t på vejen igennem skoven. 

 
Fotografering 

· Det er kun ok at tage billeder af personer, hvis du har deres samtykke. 
· Distribuering af personbilleder – kun efter tilladelse fra de implicerede. 

 
Hunde 

· Hunde i snor er velkomne i det åbne område på brohovedet. 
 
Gæsteordning 

· Børn under 15 år kun ifølge med et medlem. 
· Gæster har ikke adgang til badefaciliteterne uden tilstedeværende bestyrelsesmedlems 

tilladelse. 
 
Andet 

· Medlemskab og nøglebrik er personlige og kan ikke anvendes/lånes af andre. 
· Følg reglerne for god saunakultur – læs reglerne i baderummet ved indgangen til sau-

naen. 
· Reklamer med relevans for medlemmer af Vinterbaderforeningen Morgenrøden kan 

hænges op i det åbne rum. 
· Hvis du har sår og rifter, der væsker, undlad da at gå i sauna. 

                     
Overtrædelse 
Overtrædelse af foreningens vedtægter og regler kan medføre sanktioner. Forseelser behand-
les på førstkommende bestyrelsesmøde efter forseelsen er begået. Misbrug af medlemskab og 
nøglebrik kan medføre permanent eksklusion af foreningen. 


