
Masser af aktivitet, masser 
af munterhed og masser 
af medieomtale.

Sådan kan Bestyrelsens 
beretning opsummeres.

- Vinterbadning er ekse-
tremsport for de, der ikke 
er så vilde! konstaterede 

Høvding Erling Madsen 
i beretning på General-
forsamlingen torsdag 23. 
april på First Hotel Marina 
i Vedbæk.

I flere år har søgningen 
været stor og fra 200 med-
lemmer i 2008 er der nu 

440 og 22 på venteliste.
- Vi kan glæde os over 

den store tilstrømning 
gennem flere år – men må 
desværre også i år kon-
statere, at medlemmerne 
ikke er helt så vilde med 
at betale kontingent som 
med at bade.

Kontingent - som blev 
fastholdt på 400 kroner 
for 2015-16 - skal betales i 
maj, men inde i juni mang-
lede 215, cirka halvdelen, 
at betale. 57 endte med 
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Et år med masser af aktivitet, 
munterhed og medieomtale
Men Bestyrelsen er skuffet over den manglende betalingsvilje
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rykker med trussel om 
gebyr på 100 kroner - 
og to blev ekskluderet 
på grund af manglende 
betaling.

- At være med i fælles-
skabet betyder også, at 
man skal bidrage, bemær-
kede Høvdingen og ud-
trykte skuffelse over den 
manglende betalingsvilje, 
som giver Skatmesteren 
en masse unødigt arbejde.

40 års jubilæet
Især Laugets 40 års jubi-
læum 2. august resulte-
rede i en masse medie-
omtale, og 2014-15 blev 
et år med herligt mange 
omtaler i aviser, på hjem-
mesider, i radio og tv.

Jubilæet blev også brugt 
til at hylde medstifter 
og æresmedlem Jørgen 
»Sølvræv« Kieler med 
Kielers Plads.

Fuglenes discjockey
Høvdingen berørte også  
den velmente selvtægt, 
hvor et medlem, plade-
venderen - fuglenes 
discjockey - fjernede 
musikcd’erne, som skulle 
skræmme svalerne væk 
og i stedet satte en sing-
leplade op over døren til 
Vinterpaladset.

Det er Pligthuggerud-
valget, som suverænt står 
for Vinterpaladset og som 
derfor skal kontaktes, hvis 
der er ønsker.

Pladen samlede godt 
nok svalernes afføring op, 
men afføringen tippede 
ud over kanten og blev 
trådt med ind.

Høvdingen sagde:
- Frem for en dykkende 

svale vil vi hellere have en 
svalende dukkert!

Henrik Løve, tv. - han blev forfremmet fra Pligthuggerassistentaspirant til Pligthuggerassistent. Her 
forsyner han sig ved Hotel Marinas buffet, som både var rigelig og velsmagende.

Vanddybdeformand Thøger 
Johnsen trådte som 
sædvanligt vande og crawlede 
uden om realiteterne: 
Manglende vanddybde 
- mens Jens »Runertster« Hage 
på fornøjelig vis tegner til.



Det er på høje tid, at Lau-
get nedsætter Visionsud-
valget:

- I år 1066 holdt vikin-
gerne op med at eksi-
stere! I 949 år har om-
verdenen ikke vidst, at vi 
eksisterede, konstaterede 
Overbestyrer Jens Casu-
pei.

Han havde foretaget en 
større research, og det 
skelsættende årstal var 
året, hvor Harold Hårde-
rådes foretog et mislykket 
togt til England.

Vikingerne fik bank - og 
vikingetiden sluttede of-
ficielt.

Med dette historiske 
afsæt lancerede han på 
munter vis Bestyrelsens 
forslag om at nedsætte 
Det Store Vikingevisions-
udvalg, som skal se på, 
hvor Lauget kan bevæge 
sig hen de næste fem år. 

»Udvikling frem for af-
vikling« er Bestyrelsens 
motto, og den har over 

de sidste to år set på, om 
det vi gør og måden vi 
gør det på, er rigtig, så vi 
også fremover kan være 
et muntert sted, der fortsat

tiltrækker medlemmer.
Vi har med glæde set, 

at nye medlemmer bliver 
yngre, og der er også 
sat flere nye aktiviteter i 

gang over det sidste par 
år. Eksempelvis crawlkur-
sus, deltagelse i Stafet for 
Livet, zumbatræning og 
skoleaktiviteter.

Syv i udvalget
Nu vil Bestyrelsen gerne 
inddrage medlemmerne, 
og udvalget har helt frie 
hænder og kan se på alle 
elementer.

 For eksempel de fysis-
ke forhold i og omkring 
Vinterpaladset, kriterier 
for medlemskab, kontin-
gentstruktur og de eksi-
sterende aktiviteter.

Udvalget vælger selv 
sin formand og eneste 
krav er, at der kommer et 
oplæg til Generalforsam-
ling i april 2016, hvor vi 
skal drøfte det.

På Generalforsamlingen 
meldte disse medlemmer 
sig til udvalget, som Be-
styrelsen supplerer med 
Næste Mads Weltzer:

Karsten Mangor, Hen-
ning Petersen, Mette Möl-
lander, Jens Hage, Winnie 
Møller og Kirsten Gibson.

Bestyrelsen fik et nyt 
medlem: Jes »Støvsuge-
ren« Gerstrøm træder ind 
og overtager posten fra 
Overbestyrer Jens Casu-
pei.

Desuden blev Næste 
Mads Weltzer og revisor 
Hanne Falkensteen gen-
valgt.

Kursus i førstehjælp 
er på vej
Under Eventuelt foreslog 
Bente Hvid, at Lauget ar-
rangerer et førstehjælps-
kursus.

Det falder godt i tråd 
med, at Bestyrelsen i 
forvejen har fokus på sik-
kerhed, og der vil nu blive 
taget fat på et tilbud.

Tagrende: Nej
Bænk: Måske
Der kom også forslag om 
at genopsætte en tagren-
de på østsiden af  Vinter-
paladset og en bænk på 
vestsiden.

Tagrenden duer ikke, 
da erfaringer viser, at der 
er personer, som finder 
behag i at hænge den i 
stykker.

Bestyrelsen vil godt 
overveje en bænk, men 
da der primært bades 
morgen og formiddag, vil 
medlemmerne solmæs-
sigt have større glæde af 
en bænk placeret mod 
nord på Kielers Plads.

Flere bænke er dog 
også en afvejning af, at vi 
ikke ønsker at tiltrække 
flere øldrikkende unge 
om aftenen.

Og jo flere bænke, jo 
mere attraktivt bliver det 
at opholde sig i parken 
omkring Vinterpaladset.

Valg, førstehjælp, tagrende og 
bænk var også på programmet
Jes Gerstrøm nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Jens Casupei
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På høje tid med Visionsudvalg
Vikingerne har nemlig ikke eksisteret i 949 år, konstaterede Jens Casupei

Jens Casupei kom med en chokerende oplysning: 
- I år 1066 holdt vikingerne op med at eksistere! 

Bente Hvid foreslog et førstehjælpskursus.  Tv. Søren »Brådsø« 
Iversen, der blev forfremmet, og  th. Jes Gerstrøm, som er nyt 

medlem af Bestyrelsen.



Hurra! Fire medlemmer 
har rundet 25 år som ak-
tivt badende.

Og det belønnes med 
et vikingenavn samt en 
badekåbe med navnet og 
Laugets logo på ryggen.

De fire:
Merete »Bølgebringe« 

Ammentorp.
Pia »Vikingkær« Eschel-

sen.

Anne »Vintersild« Lim-
schou.

 Knud »Kviksølv« Lim-
schou.

Derudover var der 26, 
som fik det eksklusive 
håndklæde med Laugets 
logo på som tak for ti års 
badning.

Navnene kan du se på 
vor hjemmeside.

De, der ikke fik klæde 

på Generalforsamlingen, 
skal melde sig til Høvdin-
gen, så lægges det i Vin-
terpaladset.

Systematikken er, at hæ-
der tildeles i henholdsvis 
det 26. og 11. år; dvs. at 
på Generalforsamlingen 
i 2016 er der håndklæder 
til de, der blev medlem i 
2005.

Nye titler til 
flere udvalgs-
medlemmer
Pligthuggerudvalget stod 
for en flot maling af Vin-
terpaladset i sommer.

Indsatsen belønnes der-
for med forfremmelser:

Søren »Brådsø« Iversen 
avancerer fra Pligthugger 
til Pligthugger af 1. Grad. 
Henrik Løve fra Pligthug-
gerassistentaspirant til 
Pligthuggerassistent. Og 
Flemming Voss fra Prak-
tikant til Pligthuggerassi-
stentaspirant.

Bestyrelsen har desuden 
foretaget en administra-
tiv ændring for at være i 
tråd med tiden: Bænkren-
serudvalget er omdøbt 
til Bænkpasserudvalget 
og titlerne justeret: Ulla 
Littmann Willumsen er 
nu Overbænkpasser og 
Dorrit Noldus-Nilsen er nu 
Underbænkpasser.

Fuldmåneudvalget gen-
opstår med Månevogter 
Bodil »Bølgebryder« Car-
stensen som formand. 

En række frivillige har 
med stor entusiasme gen-
nem flere år smurt rund-
stykker til Standerhejsnin-
gen og Julebadningen. 

Vi er glade for indsat-
sen, og har belønnet disse 
smørbare med to ting: 

De har fået ordentlig 
smøregrej, og så formali-
serer vi indsatsen ved at 
nedsætte Smørelauget 
med Oversmører Grethe 
Strauss i spidsen.

Vigtige datoer
Kontingent: Betales i maj.

Standerhejsning og dåb 
ved Vinterpaladset: Lør-
dag 3. oktober kl. 8.30. 

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

Julebadningen: Torsdag 
24. december kl. 8.30 ved 
Vinterpaladset.

Kåber og klæder i metermål
Hæder til fire der har badet i 25 år og til 26, som har badet i ti år

Udgivet af Hørsholm-Rungsted Vikingelaug · Ansvarshavende Erling Madsen
Bestyrelse: Høvding Erling Madsen, Næste Mads Weltzer, Skatmester Mariann Albjerg, 
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25 år med munter helårs vinterbadning: Anne »Vintersild« Limschou, Merete »Bølgebringe« 
Ammentorp, Knud »Kviksølv« Limschou og Pia »Vikingkær« Eschelsen. 

Nogle af de 26, som fik ét af de eksklusive håndklæder for ti års aktiv vinterbadning: Hanne Ploug, 
Birgitte Munk, Judy Valentin, Didi Buhl Møller, Inger Heede Sørensen og John Kristensen.
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