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20. april 2016 
 

Beretning til generalforsamlingen  
onsdag 20. april 2016 

 
En streg i 
regningen 

»Hvordan kan du gøre det imod os?«, skrev jeg for en måned 
siden, da Jens »Runerister« Hage meldte afbud til 
Generalforsamlingen. Han har ikke svaret.  
Men han skulle på togt til fjerne kyster, som vikingerne jo har 
haft for vane i flere end 1.000 år. 
 
Så derfor står vi for første gang i ganske mange år med en 
beretning, der bliver aflagt uden simultantegninger. Jeg føler 
mig helt nøgen – men sådan har jeg det jo også hver morgen 
i Vinterpaladset! 
 
Det er værst for jer: Jeg slipper for at skulle kæmpe med 
Runeristeren om jeres opmærksomhed – men I får nu de 
mange, kedelige ord ledsaget af et par hundrede PowerPoint-
slides, så søvnen snart vil indfinde sig … 
 
Men når det er sagt, så vil jeg da takke Runeristeren, der 
laver streger bag min ryg. Selv om han har det ildevarslende 
slogan: »Hvad der kan tænkes kan tegnes«! 
Godt jeg ikke er tankelæser! 
 
Apropos de, der ikke er tilstede: Jeg skal hilse fra Høvding 
emeritus Hans »Hin Tapre« Grønborg, som ikke rigtig mente 
det var sagen at rulle kørerstolen til Vedbæk. Og jeg kan 
berolige med, at hans humor er intakt! 
 
Og så skal jeg da også lige præsentere Bestyrelsens 
medlemmer: Skatmester Mariann »Rumraketten« Albjerg, 
Havfrue Dorrit Noldus-Nielsen og Næste og Overbestyrer Jes 
»Støvsugeren« Gerstrøm.  
 
Lauget & havnen 
Molerenoveringen er på trapperne. Vi deltog i årsmødet i 
Rungsted Havn 19. november, og blev en anelse bekymrede, 
da vi hørte, at molerenoveringen omfattede planer om at pille 
vores bro op og sætte den på plads bagefter, ligesom der var 
tvivl om de fremtidige adgangsforhold gennem den forhøjede 
stensætning.  
 
Efterfølgende tog vi en dialog med havnemester Henrik 
Kristensen, og vi fik et meget positivt svar, hvor det blev 
slået fast at: 
 



 

2 
 

• Lauget fortsat ejer broen 
• Der bliver god adgang til den gennem den forhøjede 
stensætning 
• Havnen betaler alle omkostninger til nedtagning og 
opsætning af broen 
• Den nye bro udformes i samarbejde med Lauget 
• Bliver det nødvendigt at forlænge broen for at få dybt vand, 
så betales forlængelsen af havnen. 
 
Og på nuværende tidspunkt ser det endda ud til, at kun den 
første del, Sukkenes Bro, kortvarigt bliver fjernet.  
 
6. april fik vi meldingen om, at primo juni og 14 dage frem 
skal vi bade fra vandskiklubbens bro på Nordmolen.  
Vi er også blevet lovet, at vi få mere information, når en 
præcis tidsplan foreligger.  
 
Det store spørgsmål er nu, om det bliver nødvendigt at 
forlænge broen for ikke at komme i karambolage med 
stenlaget, som bliver 5 meter bredere? 
 
Vi har også et par andre ting på trapperne i den forbindelse: 
I november angreb pælekrebs den ene trappes trin; disse 
sultne, uvelkomne småkravl havde desværre en stor effekt. 
Og flere medlemmer nåede at rive sig bloddryppende på 
trinet. Også den anden trappe er angrebet, og 
Pligthuggerudvalget har været på udflugt til en række havne 
langs Øresund for at samle inspiration til en ny metaltrappe, 
som ikke giver pælekrebsene lyst til at fouragerer. 
 
Vor 350.000 kroner dyre bro fra 2012 har under flere storme 
vist sig at være særdeles solid. Men da den kommunale 
badeplatform rev sig løs og torpedere den i august, så blev 
en trappestolpe slået af, 2 bærende pæle udhulet og 2 
vandrette bjælker ødelagt. 
 
Hørsholm Kommune har sat en ny trappepæl op, og efter 
aftale ventede vi med resten til der var klarhed om broens 
fremtid. Vi har nu bedt kommunen sørge for at få udbedret 
skaderne inden det nye, ekstra stenlag lægges på. Det vil så 
betyde badebroproblemer i en periode. 
 
Vi vil også se på, om vi kan lave en 3. trappe på indersiden, 
så det er muligt at bade i læ uden frygt for at blive slået ind i 
trappen – den skal i givet fald være bredere, så den også kan 
fungere som redningstrappe. 
 
På Havnen indgår vi også i andre aktiviteter: Lauget tog 
sidste år initiativ til at genetablere Søsportsforeningen, som  
består af Lauget, søspejderne, sejlklubben, kajakklubben, 
roklubben og vandskiklubben, som har indstillet en fælles 
repræsentant til Havnens bestyrelse.  
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Med vore 463 medlemmer tegner vi os for størstedelen af de 
ca. 600 medlemmer, foreningen repræsenterer, og vi er 
glade for den positive dialog, der er opstået mellem 
foreningerne – også mellem det årlige møde. 
 
Havnefesten er vi også involveret i: Dels med Høvdingen i 
koordinationsudvalget, dels med en stor håndfuld frivillige og 
dels - og særdeles visuelt – med Luredrejerne, som plejer at 
festliggøre åbningen. Og sidste år havde vi også 
idrætsorganisationen DGI Nordsjællands saunatelte, som 
havde omkring 100 besøgende. 
 
Næste havnefest bliver en ændring fra lørdag-søndag til 
fredag-lørdag 26.-27. august. Vi opfodrer vore medlemmer til 
at melde sig som hjælpere: Det er vigtigt vi bidrager og 
dermed er med til at vise paletten af aktiviteter på Havnen. 
 
Atter stor søgning 
Vi er nu 463 medlemmer - idet vi per 1. oktober optog 32 
nye medlemmer – og vi noterer igen i år med glæde, at 
kandidaterne bliver yngre og yngre. Dét lover jo godt for 
Laugets fremtid! 
 
Jeg nævner nu navnene på de nye skjoldunger – og de, der 
er tilstede, må gerne rejse sig, når deres navn nævnes: 
 
Anne Faaborg Andersen 
Ida Balling 
Ole Rasmus Byrgesen 
Monika Byron 
Kim Kris Christiansen 
Mariann Fermi-Erichsen 
Lisbeth Prieme Østergaard Hansen 
Hans Aage Hjuler 
Ann Hørdum Jensen 
Margit Ohm Jensen 
Louise Korsgaard 
Kirsten Kristensen 
Lene Laursen 
Marc Limschou 
Jan Lindahl 
Tina Myken 
Eva Flensted Madsen                
Peter Michaelsen 
Diana Nielsen 
Ditte Nørgaard-Andersen 
Mogens Olsen 
Katarina Merle Rasmussen 
Helle Rolin 
Elisabeth Sangill 
Ole Stougaard 
Erik Søgaard 
Nina Søgaard 
Nicolina Sørensen 
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Lise Bechmann Sørensen 
Katrine Thorsgaard 
Ida Unsgaard 
Louise Weile 
 
Har jeg glemt nogle, så giv lyd nu! 
 
P.t. er der 30 på venteliste. Og et antal af dem vil blive 
optaget per 1. oktober. 
 
Betalingsviljen stærkt forbedret 
Mange medlemmer betyder også mange kontingentkroner – 
men det har været med en vis forsinkelse. Det sidste par år 
har vi derfor kørt en hårdere kurs med hensyn til opkrævning 
af kontingent. Det var uforståeligt, at så mange ikke gad 
betale til tiden – og en unødig tidsbyrde at lægge på 
Skatmesteren! 
 
Kontingent skulle betales i maj, og 120 manglede = ¼ mod 
½ sidste år. Så fremgang – men stadig ikke acceptabelt! 
 
11. juni manglede 80 at betale – trods alt et fremskridt fra 
215 året før. Ultimo juni var vi nede på 6, der ikke havde 
reageret. Og den sidste betalte først 10. juli. Trods alt 
fremgang! 
 
Men vi vil da gerne slå til lyd for, at I alle husker at betale 
kontingentet – og som Skatmesteren, også kaldet 
Rumraketten, så poetisk udtrykker det:  
»Den gode gamle leg: Kontingentet betales i maj!« 
 
Vi minder om, at for blot 1 kroner og 9 1/2 øre om dagen får 
du herlige naturoplevelser, et muntert fællesskab og kolde 
afvaskninger. 
 
I anledning af 40 års jubilæet gjorde vi det gratis for de 
medlemmer, som har passeret 85 år. Selv om det er få i 
antal, så har Bestyrelsen besluttet, at tilbuddet også gælder 
for 2016-17. Men meld jer selv til Skatmesteren – I behøver 
ikke få seddel med fra far og mor! 
 
Laugets fremtid 
Bestyrelsen har de sidste 4 år haft fokus på udvikling frem 
for afvikling. 
 
På sidste Generalforsamling nedsatte vi et Visionsudvalg, 
hvor følgende meldte sig frivilligt:  
 
Karsten Mangor, Henning Petersen, Mette Möllander, Jens 
Hage, Winnie Møller og Kirsten Gibson – og Bestyrelsen 
udpegede Næste Mads Weltzer. 
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Udvalget fik fri hænder til at vælge emner og facon – og 
valget faldt på et bud på en ny badebro. Et punkt, som 
præsenteres af Visionsudvalgets formand Karsten Mangor – 
suppleret med et par andre ideer. 
 
De er ikke til afstemning, men vi vil meget gerne have jeres 
kommentarer – og så vil Bestyrelsen efterfølgende se på, 
hvordan vi kommer videre. Vi regner med at lave en 
visionsplan for de kommende 5 år i Lauget. 
 
Det overordnede omdrejningspunkt er, at vi skal udvikle og 
ikke afvikle. Så det fortsat er attraktivt at være og blive 
medlem af Lauget. 
 
De faste 3 elementer er fortsat: Vinterbadning, sundhed og 
velvære – og helst ting, man ikke får andre steder eller på 
samme måde andre steder. 
 
Vi havde i Bestyrelsen på et tidspunkt en temadebat om 
sikkerhed: Baderåd, redningsmuligheder, redningsudstyr, 
hjertestarter, information på Opslagstavlen m.m. 
Godt nok er ikke alle vore 463 medlemmer i Vinterpaladset 
dagligt, men der er da et ganske stort antal, ligesom  
badestranden har mange gæster. 
 
Vi søgte derfor TrygFonden om en hjertestarter, men fik 
afslag. Vi investerede også i et kursus i livredning, da vi 
finder det vigtigt, at der er medlemmer, som kan træde til, 
hvis der opstår ulykker. Ikke mindst vores alders-sammen-
sætning taget i betragtning. 
 
Det blev en stor succes, og der meldte sig så mange, at vi 
måtte lave 3 kurser. Og næste skridt kan meget vel være, at 
Lauget investerer i en hjertestarter. 
 
Som skjoldmø Lenette Jäpelt sagde i ét af årets 9 
nyhedsbreve:  
 
- Det var et meget fint kursus, men jeg håber aldrig at jeg 
skal bruge dét,  jeg lærte. Men jeg har helt sikkert følelsen af 
en form for tryghed efter i dag. 
 
Vi kan nu glæde os over, at omkring 30 medlemmer har fået 
vigtig viden og en tryghed, der kan komme andre til gavn. 
 
Et enkelt medlem skrev til Bestyrelsen, da vedkommende var 
utilfreds med økonomisk støtte til førstehjælpskurser, som 
medlemmet mente er i strid med formålsparagraffen og en 
begunstigelse af nogle få medlemmer. 
 
Det er helt rigtigt, at skal vi følge formålsparagraffen, så kan 
vi kun tage os af omklædningsrum og badebroer. 
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Morgenmad til Standerhejsning og Julebadning, drink til 
Solhvervsfest, tilskud til aftenens middag og opgradering af 
Lurendrejernes mundering vil således være udelukket. 
Dén tolkning mener vi er for firkantet: Vi mener Bestyrelsen 
må have råderum til at disponere i formålsparagraffens ånd 
og med Laugets vel i betragtning. 

Men vi lytter naturligvis til kritik, og vil givet fremover drøfte 
investeringer ekstra grundigt. Aktuelt kostede førstehjælps-
kurset – da deltagernes egenbetaling var trukket fra – 
14.470 kroner eller 482 kroner og 33 øre for hver af de 30 
deltagere. Dét synes vi var en god investering! 

De faste højdepunkter 
Lørdag 3. oktober var der Standerhejsning med omkring 125 
fremmødte. Af de 22, som havde badet i de 2 nødvendige år 
for at blive døbt, kom kun 2, som blev suppleret af yderligere 
2, som havde badet længere (det er nemlig aldrig for sent at 
blive døbt!). 

Vi har set en nedgang det sidste par år, og derfor vil vi i 
forbindelse med den kommende Visionsplan også se på, om 
dåben kan gøre mere attraktiv. Vi løfter sløret en anelse 
under Eventuelt senere i aften. 

Traditionen tro indgik de fremmødte af 32 nye medlemmer i 
Det Fremskudte Sangkor, og de fik efterfølgende hver et 
eksemplar af vor Titanic-nøglering, som ikke kan synke. 

Den viste sig at være særdeles populær: På trods af, at der 
var navneskilte på de 32 nøgleringe i Vinterpaladset, så blev 
5 stjålet – det ene nye medlem fik endda stjålet 2!!!!  
Lidt skuffende! 

Glemmes skal ikke, at vi indviede skiltet »Toras passage«: 
Opkaldt efter – og som en hyldest til - vort æresmedlem og 
medstifter Tora »Tordenkile« Landgren og placeret ved 
passagen fra Vinterpaladsets park til stranden, hvor det 
første badehus på beskedne 6 m2 lå. 

Solhvervsfesten 3. december havde 94 deltagere næsten 
udsolgt. Og quizzen var som sædvanlig et vigtigt indslag i 
aftenens program. Og den dokumenterede, at I har valgt en 
særdeles kompetent bestyrelse, idet 3 
bestyrelsesmedlemmer sad ved det vindende bord – altså 
blandt Laugets klogeste hoveder! 

Forsamlingen fik lov at prøvesynge Skjaldens nye julesang. 
Den var bemærkelsesværdig kort! 
Julebadningen 24. december var som sædvanlig en hyggelig 
start på den lange dag. 
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Samarbejde med andre 
Vi er fortsat medlem af VID, Vinterbadeforeninger i Danmark. 
Her er der – ligesom hos os – fremgang:  
 
93 foreninger i 2015 er vokset til 110, og det samlede 
medlemstal er på ét år steget fra 26.000 til 31.339 – det er 
værd at bemærke, at ½ % af Danmarks befolkning er 
registrerede vinterbadere. En undersøgelse har tidligere vist, 
at lige så mange bader uorganiseret. 
 
Med vore 463 medlemmer er vi landets 13. største – og selv 
om vi er vokset pænt, er vi rykket en plads ned. Dét siger 
noget om den store interesse for vinterbadning landet over. 
 
Vi meldte os sidste år ind i Rungsted Tanglaug, som er stiftet 
på initiativ af lodsejere langs Sydstranden. Det er et godt 
initiativ, som skaber en herlighedsværdi for hele området. 
 
Tanglauget og Hørsholm Kommune deles om at betale for 
tangoprensningen.  
 
Og det glædelige er, at der nu varsles et par dage før, samt 
ikke mindst tages højde for at genere Laugets badning 
mindst muligt; bl.a. ved at tangen smides længere ude og 
længere mod syd, ligesom strøm og vind tages i ed. 
 
Vi har også qua Rungsted Havnefest fået et fint samarbejde 
med Erhvervsforeningen for Rungsted Havn, som står bag 
havnefesten. Samarbejdet betyder bl.a. af Høvdingen i 
foråret har deltaget i erhvervsforeningens bestyrelsesmøder. 
Dét er også med til udvikle det gode naboskab på havnen. 
 
Og apropos naboer:  
 
Vi har også haft en observatør – Næste Jes »Støvsugeren« 
Gerstrøm - til dåb i Vedbæk Vikingelaug, som havde inviteret 
os. Godt naboskab blandt krigeriske vikinger er jo ikke så 
dårligt – og vi har inviteret på nabovisit til vores dåb og 
standerhejsning første lørdag i oktober. 
  
Det sidste par år har vi deltaget i Stafet for Livet; Kræftens 
Bekæmpelses arrangement på Ridebanen 31. august. Med 
blot 5 tilmeldte kunne Lauget ikke stille hold i år.  
 
Udvalgene & deres virke 
Vi skal under et senere punkt på dagsordenen sige farvel til 
3: Havfrue Dorrit Noldus-Nilsen, Næste Mads Weltzer og 
Revisor Hanne »Rådsnar« Falkensteen har alle valgt at 
stoppe.  
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Engagement er noget, der præger vore 16 faste udvalg og 
funktioner; vigtige opgaver, der spænder fra at passe på 
bænken over at billeddokumentere og arkivere vor unikke 
historie videre over vedligeholdelse af bro og Vinterpalads til 
lur-trutning. 
 
Vor hjemmeside er et vigtigt vindue mod verden og en vigtig 
informationskanal for vore medlemmer.  
 
Vi har været særdeles glade for Den Elektroniske Viking, 
Søren Wennemoes’ ihærdige, kreative og hurtige indsats. 
Han har mange tangenter at spille på! 
 
Vinterpaladset og broen passes som sædvanligt flot af 
Pligthuggerudvalget, som virkelig forstår betydningen af at 
klippe en hæl og hugge en tå: Vinden er så hård, at den som 
en vildfaren pælekrebs har spist det yderste af vores vimpel, 
så vi har fået navneforandring til Hørsholm-Rung Vikingelaug! 
 
Vi er naturligvis i Bestyrelsen opmærksomme på de konflikter 
dette kan føre til: Er det i Pligthuggerudvalgets regi eller i 
Vindmester Erik Schliemanns?   
 
Apropos Vindmesteren, så blev han tidligere på måneden 
slået vind og skæv på vej hjem fra vindpasningen ved 
Vinterpaladset. En bilist gad ikke holde tilbage ved Bolbrovej 
og smadrede cykel og cykelhjelm, mens Vindmesteren fik alle 
regnbuens farver over kroppen og 6 timer på skadestuen. 
 
Vindmesteren kalder sig nu Den Punkterede Vindpose … 
 
I forbindelse med vort 40 års jubilæum i august 2014 hældte 
Temperaturudvalget is i Øresund for at få temperaturen ned. 
Et fint initiativ – og Bestyrelsen ved fra de årlige MUS-
samtaler med udvalgets medlemmer, at der var stor skuffelse 
over manglende forfremmelser på sidste års general-
forsamling. Den høje vandtemperatur var også en skuffelse 
for Bestyrelsen. 
 
Men Bestyrelsen er hård og retfærdig: Udvalget magtede ikke 
at holde kadencen: Medlemmerne gik rundt for længe med 
armene i vejret! 
 
Retfærdigvis må vi dog konstatere – som Frederiksborg Amts 
Avis gjorde det 1. september med Temperaturudvalgets 5-års 
statistik som udgangspunkt: »Vikinger nyder elendig 
sommer« … 
 
Det er derfor glædeligt, at vandtemperaturen siden 40 års 
jubilæet i 2014 har fået en anden grad. Ja, i januar i år var vi 
endda på -1 grad! 
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Vi kan derfor med glæde lancere disse forfremmelser, som 
også indeholder grader – og de nævnte må gerne rejse sig: 
Overmåler Knud Limschou til Overmåler af 1. grad, 
Undermålerassistent Søren Søndergaard til 
Undermålerassistent af 1. grad og 
Undermålerassistentaspirant Jane Hjorth til 
Undermålerassistent. 
 
Et andet udvalg har været gennem nogle markante 
ændringer: Vort unikke lurblæserlaug, Lurendrejerne, har 
fået ny dirigent. Stifteren Gorm Lurifax Skånstrøm valgte 
efter 8 år at trække sig. 
 
Han har desværre meldt afbud – han ville hellere i 
swingerklub – eller var det en klub for golfkøllesvingere? 
 
Ny dirigent er Kurt Lurifax II Ellliot Larsen, som også var 
manden, der tog initiativet til, at Lurendrejerne fik en 
opgradering i udstyr: 
 
Bloddryppende økser og sværd og flot malede træskjolde 
udformet med hjælp fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde. 
 
- Plastikskjold og plastiksværd gav ikke rigtig larm. 
Tonearten passede jo ikke! lød forklaringen på det nye udstyr 
fra Lurifax II i vort nyhedsbrev. 
 
Vi havde fornøjelsen i aften at blive modtaget af 
Lurendrejerne, om hvis opgave Dirigenten så klart sagde:  
- Vi skal prøve at få de reneste toner ud af ingenting! 
Han har også et par endnu hemmelige planer i baghånden, 
der skal give endnu bedre lyd. Så vi vil givet høre mere til 
Lurendrejerne! 
 
Dirigentens replik om de reneste toner var med, da 
nyhedsbrevet lavede et temanummer om Laugets humor, 
som er så vigtigt hver eneste dag. 
 
Skjoldungen Joan Jürs hæftede sig ved, at brokkeriet bliver 
kvalt af humoren. Laugsfotografen – som engang har kaldt 
generalforsamlingen for vor årlige revy – slog på, at det er 
vigtigt, at vi håndhæver humoren – det forpligter! Og 
æresmedlem og medstifter Tora »Tordenkile« Landgren 
bemærkede, at der altid har været kvikke replikker og aldrig 
sure miner. 
 
Jeg afslører næppe nogen hemmelighed ved at Bestyrelsen – 
igen – må konstatere, at formanden for Vanddybdeudvalget, 
Thøger Johnsen, heller ikke i 2015 levede op til vore 
forventninger. 
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Bestyrelsens og Generalforsamlingens tålmodighed har 
gennem årene været ganske stor, men jeg fandt i marts 
anledning til en kammeratlig samtale med 
Vanddybdeformanden på baggrunden af den pauvre sæson: 

Det så nemlig ud til, at han havde hugget en plastikskovl fra 
et barn og så havde han gravet et lille hul foran venstre 
trappe, fordi han tror, at vi tror, at der så er vanddybde – 
men det siger jo mere om ham end om os! 

Da jeg så bemærkede min konstatering, kom han med en 
lang, poetisk beretning om at han havde sejlet kajak nord for 
havnen og så fik han øje på noget på én af stenene. Da han 
kom nærmere, viste det sig at være en sælunge – og han var 
begyndt at spekulere på, om dén havde slugt vand, så 
vandstanden var sunket.  

Utroligt med så mange og konstante bortforklaringer, fremfor 
at erkende egne, manglende evner – og synd at tage en 
sagesløs sælunge som gidsel. Nu får han udover de 462 
medlemmer af Lauget, som mangler vanddybde, også 
dyreværnsforeningerne på nakken! 

Der er grund til at minde om, at de 16 funktioner/udvalg 
først og fremmest arbejder for at gavne Laugets medlemmer, 
men det er altså også funktioner, som vil pynte på ethvert 
c.v.

Det så vi, da skuffelsen over manglende forfremmelse ramte 
Temperaturudvalget sidste år. Og jeg var sidste år i kontakt 
med vor tidligere Paladsarkitekt Inger Quorning, som stadig 
har gavn af titlen, for som hun skrev: »Jeg er meget glad for 
den reference, jeg har som Paladsarkitekt i badelauget.« 
Hun har siden fået nyt job flere gange – og mon ikke c.v’et 
har været udslagsgivende? 

Den tidligere Paladsarkitekt mindes også med begejstring 
generalforsamlingerne, som hun kalder »vore navnkundige 
latreaftener«. 

Latteren får også en håndfuld andre muligheder for at rulle 
på disse vigtige datoer i det kommende år: 

Kontingent: Betales i maj. 
Rungsted Havnefest: fredag-lørdag 26.-27. august. 
Standerhejsning & dåb: Lørdag 1. oktober. 
Solhvervsfest: Onsdag 30. november. Rungsted Golf Klub. 
Julebadning: Lørdag 24. december kl. 8.30. 

Bestyrelsen kan således gentage konklusionen fra de 
sidste 2 års beretninger: Joh, det er stadig skønt at 
være munter helårsvinterbader! 




