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Du får penge for at være aktiv ...
Generalforsamlingen justerede vedtægterne efter 19 år og fastholdt kontingentet

Det er ikke hverdagskost 
at vedtægterne ændres.

Men vedtægterne, som 
sidst blev justeret i 1995, 
fik en ajourføring på Ge-
neralforsamlingen onsdag 
23. april på Hotel Marina i 
Vedbæk.

Den vigtigste ændring 
er, at tidspunktet for kon-
tingentbetaling og udmel-
delse følges ad: Tidligere 
skulle man melde sig ud 
en måned senere end 
kontingentet skulle beta-
les. En anelse ulogisk.

Det præciseres desuden 
nu, at det årlige kontin-
gent skal betales i maj ef-
ter Generalforsamlingen i 
april har fastsat beløbet.

Og nu har Bestyrelsen 
fået mandat til at kunne 
opkræve gebyr ved for 
sen betaling.

- Især kontingentet 

kniber det med at slippe: 
Tre uger efter betalin-
gen skulle have fundet 
sted, manglede 129 ud af 
419 at betale. Fem uger 
efter manglede 114 og to 
måneder efter 80! bemær-
kede Høvding Erling Mad-
sen således i Beretningen.

Gratis kontingent
Bestyrelsen holdt møde 
lørdag 26. april, og beslut-
tede hér, at i anledning af 
40 års jubilæet, så vil alle, 
der 1. maj er fyldt 85 år 
slippe for at betale kontin-
gent i år.

Er du blandt de heldige, 
skal du kontakte Skatme-
ster Mariann Albjerg.

Penge igen i kassen 
Skatmester Mariann 
Albjerg fremlagde et 
regnskab, som viste en 

kassebeholdning på cirka 
62.000 kroner efter at den 
nye bro havde tømt kas-
sen. Bestyrelsen mener 
fortsat, at Lauget bør have 
en formue på minimum 
250.000 kroner, så der er 
handlefrihed - hvilket vi 
så betydningen af, da den 
gamle bro blev ødelagt af 
stormen. 

Derfor vedtog forsam-
lingen at fastholde kontin-
gentet på 400 kroner.

Du får penge for 
at være medlem
Kontingentet hører blandt 
de billigste i de 93 for-
eninger, som er medlem 
af Vinterbadeforeninger i 
Danmark og svarer til 1,09 
kroner om dagen.

Men hvis du er aktiv, 
får du - ud over fortrinligt 
selskab og masser af lat-

ter - også et økonomisk 
udbytte:

Du får tilskud til delta-
gelsen i Solhvervsfesten, 
og du får tilskud til mid-
dagen på Generalforsam-
lingen (i år ekstraordinært 
øget med 50 kroner).

Der er gratis morgen-
bord til Standerhejsning 
og Julebadning - og i år 
kommer et ekstra, gratis 
morgenbord til 40 års ju-
bilæet. Så du får nærmest 
penge for at være med!

Tre genvalg
Tre bestyrelsesmedlem-
mer var på valg: Skat-
mester Mariann Albjerg, 
Dorrit Noldus-Nilsen og 
Høvding Erling Madsen.  

Alle blev genvalgt, og 
det samme gjorde revisor 
Hanne »Rådsnar« Falken-
steen.
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Imponerende: Omkring 150 af Laugets 438 medlemmer mødte op til den årlige revy, hvor latteren rullede som bølger i Øresund. 



Jens Hage har mange 
titler i Lauget: Runerister, 
1. krammer, ansvarlig for 
den kunstneriske udsmyk-
ning af Vinterpaladset 
samt dirigent for Det 
Fremskudte Sangkor, som 
byder nye medlemmer 
velkommen i Lauget til 
Standerhejsningen.

Fælles for alle funktio-
nerne er, at han gør det 
med en herlig humor; et 
vigtigt element i Laugets 

identitet.
Og derfor blev han på 

Generalforsamlingen ud-
nævnt til æresmedlem.

Jens Hage har været 
medlem siden 1996 og 
sad i flere år i Bestyrelsen.

Ikke mindst hans spon-
tantegninger er med til at 
gøre Generalforsamlingen 
så fornøjelig.

Hans ansvarsområde 
omfatter også tavlen i 
Vinterpaladset over 

æresmedlemmer - og hér 
har han udvist en alvorlig 
brist:

Han glemte laugsnavne  
på de tre, som blev ud-
nævnt for et år siden – og 
lovede at få lavet skiltene 
om.  

Det er stadig ikke sket 
– men da han nu selv 
kommer på tavlen, kan det 
jo være, der kommer fut i 
sagen! 

Vigtige dage
Vigtige datoer i det kom-
mende år:

Kontingent: Betales i maj.
40 års jubilæum: Lørdag 

2. august kl. 8.30 morgen-
mad ved Vinterpaladset.

Standerhejsning og dåb: 
Lørdag 4. oktober kl. 8.30 
ved Vinterpaladset.

Vintersolhvervsfest: Ons-
dag 3. december kl. 18.30 
i Rungsted Golf Klub.

Julebadning: Onsdag 
24. december kl. 8.30 ved 
Vinterpaladset.

Generalforsamling: Tors-
dag 23. april 2015 kl. 20 – 
med spisning fra kl. 18.

Tager et tjek
Efter Generalforsamlin-
gen har flere medlemmer 
kommenteret forholdene 
på Hotel Marina.

Kritikken går på kø-
dannende buffetlogistik, 
dårlig mad og for lidt mad 
og vin.

Bestyrelsen vil derfor 
sondere mulighederne.

Læs mere
Beretning, nye vedtægter 
og billeder kommer på 
hjemmesiden. 

En ny hjemmeside er 
lige på trapperne.

Runeristeren æresmedlem
Jens Hage med de mange titler og de herlige tegninger

Udgivet af Hørsholm-Rungsted Vikingelaug · Ansvarshavende Erling Madsen
Bestyrelse: Høvding Erling Madsen, Næste Mads Weltzer, Skatmester Mariann Albjerg, 

Dorrit Noldus-Nilsen og Overbestyrer Jens Casupei. www.horsholm-rungsted-vikingelaug.dk

Krammekø: Jens Hage blev udnævnt til æresmedlem og en stor del af skjoldmøerne og de kvin-
delige skjoldunger kvitterede med krammere til Laugets 1. krammer.
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Det var en fremragende 
idé, de var med til at få:

Tora Landgren, Dorte 
og Torben Grønvald samt 
Jørgen Kieler var med til 
at stifte Lauget 1. august 
for 40 år siden.

Og de fire æresmedlem-
mer bader stadig.

Som tak for den gode 
idé, der jo viste at de var 
forud for deres tid, blev 
de på Generalforsamlin-

gen hyldet med hvert et 
eksklusivt badehåndklæ-
de, som kun er fremstillet 
i fire eksemplarer med 
et særligt 40 års jubilæ-
umslogo kreeret af Jens 
»Runerister« Hage.

De er således godt 
klædt på til at fortsætte 
med at bade de næste 40 
år ...

Jubilæet fejres med 
morgenbord i august.

De fik en god idé
Fire stiftere stadig aktive i Lauget 40 år efter

Tore Landgren og Torben og Dorte Grønvald med de eksklusive 
jubilæumshåndklæder. Jørgen Kieler var ikke tilstede.
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