
Foto: Jesp
er A

lstrøm

Broen bliver længere
Stenene kommer cirka fem meter længere ud - og broen forlænges tilsvarende
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Den stiplede linje viser hvor cirka det nye stenlag kommer til at gå ud.

Det ser nu ud til, at det 
først bliver til september, 
at vor bro i cirka 14 dage 
bliver badeumulig, mens 
molen renoveres.

I første omgang var 
planen, at det skulle ske 
i juni - men der kan ske 
ændringer i tidsplanen.

Da molestenene kom-
mer til at gå minimum 
fem meter længere ud 
end i dag - de vil nå hen 
til badeplatformen - så 
bliver det nødvendigt at 
forlænge vor bro.

- Bestyrelsens holdning 
er, at der fremover natur-
ligvis skal være samme 
afstand mellem yderste 
sten og yderste badeplat-
form, som i dag, fastslår 
Høvding Erling Madsen.

Det vil sige, at broen 
skal forlænges med om-
kring fem meter. Dog skal 
sikres, at vi går fri af den 
revle med lavt vand, der 
ligger et stykke ude.

De nærmere detaljer 
afklares med havnen og 
entreprenøren.

Vi skal bl.a. have sik-

kerhed for, at den nye 
konstruktion ikke danner 
et indhak, hvor vandet står 
stille, ligesom vi skal vide 
om vanddybden ændrer 
sig i forbindelse med den 
nye konstruktion.

Konstruktionen skal 
også laves, så den yder-
ste del ikke kommer til at 
virke som en høfde, der 
samler sand.

Nordmolen venter
Mens vi ikke kan bade fra 
broen er det aftalt med 
Havnekontoret, at vi kan 
benytte Vandskiklubbens 
bro på Nordmolen.

Du kan naturligvis også 
bade fra stranden - selv 
om det næppe er sjovt 
med mindre du er en me-
get flad fladfisk ...

Trappetrinet på vej
Vi har også et hængeparti 
med trappen, der fik ædt 
et trin af pælekrebs.

Pligthuggerudvalgets 
trappeartister har været 
på rundtur til en række 
havne langs Øresund for 

at se på trapper.
- I første omgang vil vi 

forsøge at sætte et nyt trin 
på den eksisterende trap-
pe, oplyser Pligthugger 
af 1. Grad Søren »Brådsø« 
Iversen.

Så vil Pligthuggerud-
valget vurdere, om den 
eksisterende trappe skal 
flyttes ud for enden af den 
forlængede bro eller til 
september erstattes af en 
metaltrappe med træ-
håndtag og trætrin.

Den ekstra trappe
Bestyrelsen har ikke opgi-
vet planerne om at få lavet 
en tredje trappe på siden 
mod Vinterpaladset.

Den vil gøre det muligt 
at bade i læ for vilde bøl-
ger og dermed gøre det 
mere sikkert at bade.

Ved at gøre den bredere 
end de nuværende trap-
per kan den bruges også 
som redningstrappe.

Bliver denne trappe til 
noget, så vil den blive 
sat op i forbindelse med 
broforlængelsen.

Kør og 
parker nu
ordentligt
Det er desværre nød-
vendigt at minde om, at 
færdselsreglerne skal 
overholdes på Rungsted 
Havn.

Havnekontoret konsta-
terer, at vi har medlem-
mer som kører for stærkt 
og ikke viser fornødent 
hensyn.

Ét af vore medlemmer 
havde ifølge havnemester 
Henrik Kristensen så travlt 
i mandags, at hun påkørte 
én af havnens truck.

Og flere gange har hav-
nens medarbejdere været 
i fare, fordi der køres med 
mere end de 20 tilladte 
kilometer på molen.

Vi skal også indskærpe, 
at det er absolut forbudt 
at parkere på vendeplad-
sen:

Det gør det svært at 
vende, og det gør det 
umuligt for arbejdskøre-
tøjer til molerenoverin-
gen.

I fredags holdt tre med-
lemmers biler ulovligt 
parkeret med det resultat, 
at skraldevognen ikke 
kunne tømme affaldscon-
taineren.

Så vis hensyn og tænk 
dig om!
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Da der igen var fødevare-
mangel på Hotel Marina, 
har Bestyrelsen som lovet 
sat fut i at finde et nyt sted 
til næste års Generalfor-
samling.

Hotel Marina tilbød en 
rabat, som vi accepterede, 
men det vil være alt for 
tidskrævende at betale 
tilbage til de 96 deltagere 
i middagen.

Så rabatten mindsker 
Laugets udgift til midda-
gen.

Vi er nu ved at så på 
andre muligheder til vor 
pladskrævende General-
forsamling.

Der er jo heldigvis et 
imponerende fremmøde, 
men det begrænser også 
de steder i kommunen, 
hvor vi kan være med 
80-120 til spisning og 120-
200 til det efterfølgende 
møde.

Husk at betale 
kontingent i maj
Tirsdag 31. maj er absolut 
sidste frist for at betale 
kontingent.

Generalforsamlingen 
vedtog uændret kontin-
gent på 400 kroner.

Betaler du ikke til tiden 
får du en rykker og så 
løber der 100 kroner på i 
gebyr. 

Medlemmer, som ikke 

kan finde ud af at betale 
efter en rykker, risikerer 
at blive ekskluderet.

Kontingent indbetales 
på registreringsnummer 
2229 kontonummer 897 
884 2209 i Nordea. 

Lad dig ikke forvirre af, 
at Netbanken oplyser, at 
modtageren er Erhvervs-
afdelingen i Lyngby. 

- Betaler du via en konto, 
der står i en andens navn, 
så skriv dit eget navn på i 
Meddelelser, da det ellers 
kan være svært at finde 
ud af, hvem det er, der 
betaler kontingent, opfor-
drer Skatmester Mariann 
Albjerg.

Smidigere opkrævning
Visionsudvalget foreslog, 
at der findes en elektro-
nisk løsning til automatisk 
opkrævning af kontingent 
og styring af medlemsli-
sten.

Bestyrelsen arbejder 
videre med at finde en 
løsning, som altså først 
vil kunne bruges til maj 
næste år.

Uønsket formering!
I sidste nummer fortalte vi 
om de tre, der har badet i 
flere end 40 år, og derfor 
på Generalforsamlingen 
fik klædet med 40 års 
logoet på:

Vi nævnte, at Jørgen 
Kops, Axel Steuch og Sø-
ren Iversen nu indtræder i 
en eksklusiv kreds på otte 
medlemmer.

Men det er nu »kun« 
syv, da de øvrige er Tore  
Landgren,  Dorte Grøn-
vold, Torben Grønvold, og 
Jørgen Kieler. 

Genoplev 
Generalforsamlingen
Du kan genopleve Gene-
ralforsamlingen på vor 
hjemmeside.

Hér finder du en bil-
ledkavalkade og Bestyrel-
sens beretning.

Du kan med fordel altid 
følge med på vor hjemme-
side, hvor forsidens OBS-
spalte til højre giver dig 
oversigt over de nyeste 
indlæg.

Adressen står i den grå 
kasse nederst på denne 
side. Læser du nyheds-
brevet elektronisk, kan du 
klikke på linket.

Vigtige datoer 
i horisonten
Glem ikke at huske:
Standerhejsning & dåb: 
Lørdag 1. oktober kl. 8.15.
Solhvervsfest: Onsdag 30. 
november. Rungsted Golf 
Klub kl. 18.30.
Julebadning: Lørdag 24. 
december kl. 8.15.
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Ventelisten 
består
Der skal fortsat være ven-
teliste for at blive optaget.

Visionsudvalget fore-
slog på Generalforsam-
lingen 20. april, at ven-
telisten afskaffes, så 
interesserede i ubegræn-
set antal direkte via hjem-
mesiden melder sig ind.

Bestyrelsen har efterføl-
gende drøftet forslaget og 
har valgt at fastholde den 
nuværende ordning med 
optagelsen én gang om 
året per 1. oktober:

- Den fysiske plads er 
begrænset og vi er nødt 
til at vide, hvor mange, 
der er meldt ud i årets løb, 
før vi optager flere, siger 
Overbestyrer og Næste 
Jes Gerstrøm.

Ansøgningen foregår 
elektronisk på vor hjem-
meside, og interesserede 
skal begrunde ønsket om 
optagelse - uden der er 
krav til form og indhold:

- Det gør, at de tænker 
en ekstra gang over, om 
de vil være medlem, siger 
Overbestyreren.

Han føjer til, at venteli-
ste og begrundelse også 
medvirker til, at de, der 
kun melder sig, fordi det 
er blevet moderne at 
være vinterbader, kan nå 
at fortryde.

- Det gør heller ikke no-
get, at det er »eksklusivt«, 
så man ikke bare kan 
melde sig ind i Lauget, 
bemærker han.

For at potentielle med-
lemmer kan få et indblik i, 
hvad de går ind til, får de 
nyhedsbrevet tilsendt.

3. september vurderer 
Bestyrelsen, hvor mange 
af de p.t. 33 på ventelisten, 
som kan optages i år.

Vi er p.t. 463 medlem-
mer - en stigning fra 200 i 
2008, hvor Festsalen kom 
til.

Sådan følger vi op
Styr på Generalforsamlingens hængepartier
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