
Har du nogle bud på Lau-
gets udvikling?

Så meld dig på General-
forsamlingen.

Udvikling frem for af-
vikling har det sidste par 
år været den røde tråd i 
Bestyrelsens arbejde.

Vi er mange, vi er 
glade - men vi bliver også 
ældre.

Risikoen er derfor, at vi 
en dag sidder i en sluttet 
kreds med begge hænder 
i den ene hånd og glæder 
os, mens Lauget dør ud.

Det er derfor vigtigt, vi 
hele tiden vurderer, om 
dét vi gør er det rigtige.

Vi lægger vægt på, at 
omdrejningspunktet skal 

være vinterbadning, sund-
hed og velvære - og der 
skal være plads til latter.

Crawltræning, zumba, 
en sangbog, et nyheds-
brev, en relanceret hjem-
meside og synlighed i 
medierne er nogle af de 
ting, der er sket.

Vi har også de fire faste 
holdepunkter: Stander-
hejsning med dåb, Sol-
hvervsfesten, Julebadnin-
gen og Generalforsamlin-
gen; den årlige revy!

- Men vi vil godt kigge 
de næste fem år frem: Er 
der noget vi skal fasthol-
de? Er der noget vi skal 
forbedre? Skal der nyt til?, 
siger Overbestyrer Jens 

Casupei, som af Bestyrel-
sen er blevet bedt om at 
komme med et oplæg.

»Det store vikingevisi-
onsudvalg« har han døbt 
dét udvalg, vi vil nedsætte 
med en håndfuld engage-
rede medlemmer. 

- Tanken er, at det skal 
mødes tre-fem gange og 
så komme med et bud på 
fremtiden på Generalfor-
samlingen i 2016, siger 
Jens Casupei.

For Bestyrelsens er det 
vigtigt at få nogle input 
fra medlemmerne, og alt 
fra arrangementer over 
medlemshvervning til 
faciliteter kan inddrages i 
visionerne.
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Det Store Vikingevisions-
udvalg kigger fem år frem
Du kan på Generalforsamlingen melde dig til at være med
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General-
forsamling 
er flyttet
Til Marina i Vedbæk
Brasseriet Rungsted Havn 
er gået konkurs, og det er 
derfor nødvendigt at flytte 
vor generalforsamling.

Torsdag 23. april skal 
vi derfor mødes på First 
Hotel Marina i Vedbæk.

Lauget er i en positiv 
dialog med hotellet, så 
vi kan undgå nogle af de 
kritikpunkter, der førte til, 
at vi flyttede til Rungsted.

Vi vil følge den traditio-
nelle plan:

Klokken 18 er der mid-
dag, for de, der har lyst, 
og klokken 20 starter 
Generalforsamlingen.

Da Lauget giver et pænt 
tilskud til begge dele, er 
denne dag forbeholdt 
medlemmer.

Der kommer snarest 
information om tilmelding 
og pris for middagen samt 
indkaldelsen til General-
forsamlingen.

Du får informationen via 
opslag i Vinterpaladset, 
på vor hjemmeside samt 
via mail.

Vi kan allerede nu 
afsløre, at fire medlemmer 
har badet regelmæssigt 
i 25 år, så de modtager ba-
dekåber med laugsnavn:

Merete Ammentorp, Pia 
Eschelsen, Anne Limschou 
og Knud Limschou.

Selv en kåbe frygter 
ikke havet!

Derudover er der 28 
medlemmer som får hånd-
klæde med logo for ti års 
badning.

Overbestyrer Jens Casupei, th., i godt selskab til dåben i 2012 - nu leder han efter endnu et godt 
selskab: En håndfuld medlemmer, som vil være med til at se på Laugets fremtid.



Jes Gerstrøm scorer bil-
lige point: 

I 2014 var han én af de 
få vikinger, som skrev sig 
på rengøringslisten.

Og sørme om ikke han 
igen i år - i uge 9 - var på. 
Og hidtil som den eneste 
viking i år. 

Det viser sig i øvrigt, at 
han er rengøringshaj og 
insisterer på at medbrin-
ge egen støvsuger!

Det er ganske let
Denne udfordring bør 
flere vikinger naturligvis 
tage op, da rengøring ikke 
er forbeholdt skjoldmøer!

Det er ganske let: Du 
melder dig til én uge på 

listen på bordet i Vinter-
paladset. 

Så tager du i ugens løb 
støvsugeren og klarer gul-
vet to gange.

Måtten skal også have 
en rystetur uden for.

Det hårdføre gulv er 
oliebehandlet, så det 
burde ikke være nødven-
digt at vaske det. Men er 
det meget snavset, kan 
du hente vand ved både-
broen.

Men du må ikke tilsætte 
vaskemidler!

Er du i tvivl, så kontakt 
rengøringskoordinator 
Grethe Strauss.

Nogle ihærdige med-
lemmer insisterer på at 

udvide rengøringen til ek-
sempelvis vinduespuds-
ning eller afstøvning af 
vindueskarme og paneler.

Dét er skam ikke for-
budt!

Skriv dig på og 
gør et godt indtryk!
Med 440 medlemmer og 
52 uger om året, så er det 
ikke ret tit, det er din tur.

Og med de mange nye 
medlemmer, vi har opta-
get siden 2008, så er der 
helt givet ganske mange, 
som godt vil gøre et godt 
indtryk, så der bliver kø 
ved listen.

Men vi løber ikke tør for 
kuglepenne!

Sådan bruger du 
Opslagstavlen 
Du må meget gerne pille 
dit eget opslag ned - men 
hold fingrene fra andres!

Flere medlemmer har 
været ude for, at deres 
opslag pilles ned af andre. 

Men det duer ikke!
De, der sætter op, samt 

Opslagstavleudvalget er 
de eneste, som må redi-
gere på tavlen.

Sådan er reglerne:
1. Alle opslag skal dato-

mærkes, og kan højst 
hænge én måned.

2. Opslag om Lauget og 
vinterbadning har første-
prioritet.

3. Det er tilladt at sætte 
private opslag op om køb-
salg-udlejning, men de 
har laveste prioritet.

4. Kommercielle opslag 
fra erhvervsdrivende vil 
vi ikke have.

5. Det er Opslagstavle-
udvalget, som suverænt 
bestemmer: Tavleformand 
Gerda Sonne, og Tavle-
assistent Barbara Hage.

Havnen og os
Hørsholm Kommune er 
nu ved at gøre klar til den 
nye struktur for Havnen.

Det betyder bl.a., at 
Søsportsforeningen på et 
tidspunkt skal vælge ét 
medlem til havnbebesty-
relsen.

Lauget indgår i denne 
forening sammen med 
kajakklubben, roklub-
ben, vandskiklubben og 
søspejderne. Og vi tegner 
os for omkring 50 % af 
medlemmerne, så vi er en 
vægtig del.

Nyttige datoer
Standerhejsning og dåb: 
Lørdag 3. oktober.
Solhvervsfest: 
Torsdag 3. december.
Julebadning: Torsdag 24. 
december kl. 8.30.

Nem måde at gøre indtryk på
Giv en autograf på rengøringslisten - og så kan du holde en lang pause
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Om 5-10 år vil vi forhå-
bentlig heller ikke have 
problemer med at skaffe 
medlemmer til Lauget.

Til den tid vil en del af 
de 356 skolebørn fra tre 
skoler i Hørsholm, som 
badede i den første uge 

af februar, måske vende 
tilbage.

Smagsprøven gav 
idrætsorganisationen DGI 
Nordsjælland børnene fra 
3.-9. klasse - og vi kan så 
håbe på, at det på længe-
re sigt giver medlemmer.

To saunatelte og en sau-
natrailer - alle brændefy-
rede - var med til at give 
en oplevelse.

En oplevelse, 130 voks-
ne - ikke mindst medlem-
mer af Lauget - også fik 
mulighed for.

Forrygende fremstød for Lauget
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