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Beskedne ændringer
Bestyrelsens ajourføring af vedtægter blev ikke godkendt - også nej til sauna

Nyhedsbrev for muntre helårsvinterbadere · nr. 40 maj 2017 · 6. årgang

Kåber og navne for 25 års badning: Ellen »Isbryder« Larsen, Kirsten Hjortø Gert »Østenkuling« 
Christensen og Jette »Frosttapper« Schibbye. 15 medlemmer var berettiget til 10 års klædet.

Bestyrelsens havde et 
ønske om at modernisere 
sproget i vedtægterne, 
at pålægge Bestyrelsen 
at arbejde med visioner 
og strategi samt at flytte 
nedsættelse af udvalg fra 
Generalforsamlingen til 
Bestyrelsen.

Men dét var der ikke 
stemning for på General-
forsamlingen torsdag 27. 
april på Rungstedgaard.

Et klart flertal stemte 
for Birte og Jørgen Linde-
gaards ændringsforslag 
om at bevare sproget i 
vedtægterne og droppe 
forslagene om vision og 
strategi samt udvalgene.

Formålet udvidet
Birte og Jørgen Linde-
gaard havde også et 

forslag om en tilføjelse til 
formålsparagraffen, som 
blev vedtaget:

»Vi ønsker at skabe 
gode rammer for vikinge-
livet og værne om laugets 
stolte traditioner, herun-
der dåb, solhvervsfest og 
julebadning.«

Den gamle tekst fastlag-
de, at vi kun skal sørge for 
omklædning og badebro.

To ændringer 
Bestyrelsen havde to 
andre forslag til vedtægts-
ændringer, som der var 
flertal for:

I paragraf 4 ændres 
kontingentbetalingen 
fra maj til september, 
så medlemsskab følger 
vikingeåret/badesæsonen 
og derfor gælder fra 1. 

oktober og ikke 1. juni.
Desuden ændres fristen 

for forslag til Generalfor-
samlingen fra otte dage 
før til 14 dage før, så med-
lemmerne får bedre tid til 
at sætte sig ind i dem.

Ikke et krav
Ole Pagh-Schou havde 
foreslået, at det skal 
fremgå af vedtægterne, at 
regnskabet skal sendes 
ud forud for Generalfor-
samlingen. Dét forslag fik 
ikke nok tilslutning.

Nej til sauna
Ole Pagh-Schou foreslog 
også, at få undersøgt mu-
ligheden for at få en mobil 
sauna.

Det var der heller ikke 
stemning for.

Vis respekt
- Erdogan-metoder! lød 
et tilråb på Generalfor-
samlingen fra en deltager, 
som ikke havde mod til at 
gå på talerstolen.

Kommentaren gjaldt 
Bestyrelsens forslag til 
vedtægtsændringer.

Sprogbruget skuffer Be-
styrelsen, som appellerer 
til, at medlemmerne vær-
ner om Laugets historiske 
dna, hvor vi altid har haft 
respekt hvor hinanden og 
talt pænt til hinanden.

Kontingentet 
sættes ned
Da stormen tog vor gamle 
badebro, og vi var nødt til 
at opføre en ny, tømte vi 
pengekassen og mere til.

Nu har Lauget en formue 
på 369.266 kroner - så vi 
er godt rustet til pludse-
lige udgifter.

Generalforsamlingen 
besluttede derfor at kon-
tingentet sættes ned fra 
400 kroner til 300 kroner.

Du vil få en reminder, 
når tiden nærmer sig.

Svarene 
udeblev
I Beretningen efterlyste 
Bestyrelsen tilkendegi-
velser om, hvor mange 
medlemmer, vi har plads 
til, samt om informations-
niveauet er i orden.

Det gav ingen svar. 
Bestyrelsen vil derfor i 

nær fremtid følge op med 
en spørgeundersøgelse 
for at få medlemmernes 
bud på, hvordan med-
lemstallet bør udvikle sig. 
Vi er p.t. 472 og der er 53 
på ventelisten.



Udgivet af Hørsholm-Rungsted Vikingelaug · Ansvarshavende Erling Madsen
Bestyrelse: Høvding Erling Madsen, Næste & Overbestyrer Jes Gerstrøm, Skatmester Emma Bonfils, 

Havfrue Lotte Wallevik og Dirigent Kurt Elliot Larsen. www.horsholm-rungsted-vikingelaug.dk

Foto: Jesp
er A

lstrøm

Læs og se mere 
Bestyrelsens beretning, 
de nye vedtægter, referat 
og billeder fra General-
forsamlingen finder du 
som sædvanlig på Laugets 
hjemmeside:

Tingene lægges op over 
de kommende dage - og 
i OBS-spalten til højre på 
forsiden har du et over-
blik over det nyeste 
indhold:
horsholm-rungsted-vikin-
gelaug.dk

Vigtige datoer 
Glem ikke at huske:
Vild med Vand: Lørdag 10. 
juni, Rungsted Havn. 
Havnefest: Onsdag-søndag 
23.-27. august, Rungsted 
Havn.
Standerhejsning og dåb: 
Lørdag 7. oktober. 
Solhvervsfest: Torsdag 30. 
november, Rungsted Golf 
Klub. 
Julebadning: Søndag 24. 
december kl. 8.15.

Hans »Hin Tapre« 
Grønberg død
Vor Høvding 2004-12 og 
æresmedlem Hans »Hin 
Tapre« Grønberg er død 
sidste år, fik vi melding 
om samme dag som Ge-
neralforsamlingen.

Hans Grønberg var en 
munter mand med stor 
livskraft selv om han i 
flere år kæmpede mod 
sygdom.

I uransagelige grunde 
optrådte tre B’er altid i 
hans taler: Berlusconi, 
Barack Obama og dennes 
hund Bo!

LURENDREJERNE TOG IMOD foran Rungstedgaard: Karin Berning, Christian Damborg, Kurt El-
liot Larsen, Søren Søndergaard, Karen Prip og Gerd Tvede. På reservebænken sad Pernille Zenita 
og Freddi Rossé. Lurendrejerne blev fotoobjekt, idet en række gæster på kursuscentret tog selfies 
sammen med Lurendrejerne - et syn, de næppe havde forestillet sig fandtes ...
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TRE VAR PÅ VALG: Dirigent Kurt Elliot Larsen (nederst tv.) og Næste Jes Gerstrøm (nederst th.) 
og blev genvalgt, mens Emma Bonfils (herover th. sammen med Havfruen Lotte Wallevik) blev 
nyvalgt for ét år i stedet for Mariann Albjerg og hun overtager posten som Skatmester. 
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