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Hurra for den korte quiz
Så de frafaldne kan roligt melde sig til Solhversfesten næste år
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Der er to præmier til vinderbordet, Bord 4: Ansvaret for udformning og afvikling af næste års quiz 
og så tegnede Jens »Runerister« Hage portrætter af holdets deltagere.

- Vi var glade for den kor-
te quiz, for så fik vi også 
tid til at tale - og maden 
var fremragende!

Ordene kommer fra 
Linda Dybdal, som var 
én af de 80 deltagere i 
Solhversfesten onsdag 30. 
december i Rungsted Golf 
Klub.

Og rigtigt er det, at den 
berømte quiz var stram-
met op i tid og form - men 
alligevel svær nok, så 
vinderholdet »kun« havde 
15 rigtige af de 20 spørgs-
mål.

Quizmaster Peter Clau-
sen fra sidste års vinder-
hold lod besvarelserne gå 
videre til det næste bord, 
som så rettede svarene. 

På den måde blev der 
også skåret ned på tiden 

med at finde vinderbor-
det. Quizzen gav som altid 
ny viden; ikke mindst om 
Lauget og Havnen.

Vil du se quizzen med 
de rigtige svar angivet, så 
ligger den på vores hjem-
meside.

Overhånden fjernes
Stemningen var som altid 
god, ligesom maden og 
vinen var det.

Vi plejer at være 90-100 
deltagere, men rygter 
fortæller, at nogle valgte 
at blive  væk, fordi de 
synes quizzen havde taget 
overhånd.

Til dem kan vi love, at 
med den nye quizform, 
som så glimrende blev 
anvist af vinderholdet fra i 
fjor, så kan de roligt melde 

sig igen til næste år, for 
vor traditionelle quiz vil 
stadig være på program-
met, men den vil ikke 
længere tage overhånd.

Samtidig ligger der som 
altid en udfordring til vin-
derbordet, i år Bord 4:

Gerda Sonne, Søren 
Wennemoes, Didi Buhl 
Møller, Thøger Johnsen, 
Jan Skovgaard og Sven 
Erik Andersen m.fl. 

Sæt kryds i kalenderen
Disse ædle, begavede 
mennesker skal nu sørge 
for en supergod og super-
kort quiz til Solhvervsfes-
ten 2017.

Så sæt kryds i kalen-
deren ved torsdag 30. 
november! og vær med til 
at bedømme Bord 4!

Hold fingrene 
fra 
radiatorerne
At være kuldskær og 
vinterbader passer ikke 
sammen.

Men alligevel bliver 
radiatorerne i Vinterpa-
ladset konstant skruet op 
på 28-32 grader.

Den eneste, som har 
glæde af det, er elselska-
bet - så hold fingrene fra 
termostaterne og lad dem 
stå på 22 grader! 

Mere asfalt
Langs bolværket til bade-
broen har renoveringen 
efterladt lunker i asfalten.

Havnen lover, at der 
kommer ekstra asfalt på, 
som skråner ind mod 
havnen, så vi undgå en 
skøjtebane til vinter.

Hit med mail
Vi har 24 medlemmer, 
som enten ikke har mail 
eller ikke har afleveret 
den. Så har du én, modta-
ger vi den gerne.

Flere banker 
på døren
Der er nu 27 på venteliste 
til optagelse per 1. okto-
ber næste år.

Vi er med 480 medlem-
mer i december tæt på, 
hvad vi fysisk kan være i 
Vinterpaladset.

Siden 2008, hvor vi var 
200 og udvidede med 
Festsalen, har vi tømt 
ventelisten hvert år - men 
det er ikke sikkert, denne 
tradition kan fortsætte.
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En naturlig konsekvens af 
arbejdet med en visions-
plan for Lauget er, at visio-
ner og vedtægter hænger 
sammen.

Derfor vil Bestyrelsen 
komme med vedtægts-
ændringer på General-
forsamlingen torsdag 27. 
april på Rungstedgaard.

Vedtægtsændringen vil 
også fjerne en begræns-
ning i dag:

Lauget - og dermed Be-
styrelsen - har kun mulig-
hed for at beskæftige sig 
med badebro og omklæd-
ningsfaciliteter.

- Det finder Bestyrelsen 
er hæmmende for at Lau-
get hele tiden kan tilpasse 
sig samfundsudviklingen, 
siger Høvding Erling 
Madsen.

Derfor tilføjes en sæt-
ning, der giver Bestyrel-
sen mandat til at arbejde 
bredere - men naturligvis 
stadig under ansvar over 

for generalforsamlingen.

De nye og gamle ord
Den nuværende formule-
ring i vedtægterne: 

»§2 Laugets formål er 
at etablere egnede mu-
ligheder for dyrkelse af 
badning hele året ved 
Rungsted Havn, for der-
ved at hærde sjæl og 
legeme – specialcertifikat 
(diplom) uddeles efter 
bestyrelsens skøn. Lauget 
holder til enhver tid sine 
medlemmer orienterede 
om de dispositioner, som 
foretages (vedtages) i 
Rungsted Havn. Ligeledes 
er det laugets pligt – gen-
nem bestyrelsen – at holde 
Rungsted Havn orienteret 
om laugets dispositioner.«

Forslaget til en ny for-
mulering:

»Laugets formål er at 
etablere egnede mulighe-
der for dyrkelse af bad-
ning hele året ved Rung-

sted Havn.
Det er Laugets for-

nemme opgave at sikre 
medlemmernes ypper-
lige badeoplevelser i 
vinterbadesæsonen samt 
mulighed for fantastiske 
sommersvømninger i Øre-
sund. En munter stemning 
og et fornøjeligt sammen-
hold er andre vigtige ele-
menter.

Bestyrelsen kan iværk-
sætte aktiviteter, som un-
derstøtter ovennævnte.«

Smidige udvalg
I §8 om dagsordenen til 
Generalforsamlingen 
foreslår Bestyrelsen, at 
valg af underudvalg fjer-
nes. I praksis er det Be-
styrelsen som nedsætter 
udvalgene, og for at have 
fleksibilitet, er ønsket at 
vi kan nedsætte et udvalg, 
når et behov opstår og 
ikke først på næste gene-
ralforsamling.

Det muntre Julebad

Foto: Jesp
er A

lstrøm

Hjertestarter
er nu på vej
Lauget får i nær fremtid 
en hjertestarter, som pla-
ceres på vores terrasse, så 
også gæster på stranden 
og havnen kan bruge den. 

Det er et led i vort 
sikkerhedsarbejde og 
en opfølgning på at 30 
medlemmer har været på 
kursus.

Der er hjertestartere 
ved Havnekontoret og 
Nokken, men afstanden er 
for lang, da hurtig indsats 
er vigtig. Vi har fået afslag 
fra TrygFonden, så Lauget 
betaler den selv.

Fra det varme 
til det kolde
En håndfuld svømmere fra 
Hørsholm Svømmeklub 
forlader det varme bassin-
vand for en kort stund.

Torsdag 29. december 
klokken 12-13 har de 
under ledelse af vort med-
lem Piet Boidin fået lov 
at låne Vinterpaladset og 
vor badebro for at mærke, 
hvordan vand i den rette 
temperatur føles.

Så styr lige uden om 
Vinterpaladset i dette 
korte tidsrum.

Videoovervåg
Havnen har netop opsat 
22 videokameraer til over-
vågning - herunder af ve-
jen ud til Vinterpaladset. 

Årsagen er et ekstremt 
stort antal indbrud i biler. 
Hverken vores bro eller 
stranden overvåges.

Vigtige datoer 
Glem ikke at huske:
Julebadning: Lørdag 24. 
december kl. 8.15.
Generalforsamling: Tors-
dag 27. april 2017. Rung-
stedgaard kl. 20 (middag 
kl. 18).

Fleksible vedtægter
Bestyrelsen foreslår ændring af formål og nedsættelsen af underudvalg

Det er altid klogt at stå 
tidligt op for at få noget 
ud af dagen.

Ikke mindst juleaften, 
som er en lang dag, du får 
endnu mere ud af, hvis du 

møder til Julebadningen 
lørdag 24. december:

Lurendrejerne og mor-
genbordet er klar kl. 8.15.

Og du får lov at synge 
med, får lidt mental op-

rustning til at stå igennem 
resten af dagen og først 
og fremmest er du i for-
rygende godt selskab!

Skriv dig på kaffe-te-
listen i Vinterpaladset.

Julebadningen 2015: Smilet er altid fremme hos de muntre helårsvinterbadere!
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