
Foto: Jesp
er A

lstrøm

De 16 % af et rundstykke
Og gelænderalger var omdrejningspunkterne i talen ved Standerhejsningen
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- Jeg håber I har nydt 
rundstykkerne. Et rund-
stykke koster cirka 5 kr. – 
og det koster rundt regnet 
16 % af et rundstykke per 
dag at være medlem af 
Lauget: Nemlig 82 øre om 
dagen. Dét er ikke mange 
krummer!

Og har du spist flere 
rundstykker i dag, er det 
lige før du har tjent penge 
på medlemsskabet!

Med disse ord tog Høv-
ding Erling Madsen fat i 
et årligt tilbagevendende 
problem i Lauget i talen 
ved Standerhejsningen 
lørdag 7. oktober.

Kontingentet - som blev 
nedsat med 100 kroner til 
300 kroner på General-
forsamlingen i april - er 
efterfølgende annonceret i 
flere nyhedsbreve, separat 

mail, på Opslagstavlen og 
på hjemmesiden.

- Ud over at bidrage 
med en beskeden ren-
gøring af Vinterpaladset 
hvert 10. år er betaling til 
tiden af det årlige kon-
tingent det eneste krav,  
Lauget stiller til medlem-
merne, noterede Høvdin-
gen i talen.

Han nævnte også, at Be-
styrelsen er forundret og 
skuffet over, at så mange 
medlemmer udviser ar-
rogance og ligegyldighed 
over for Lauget og dét 
fællesskab, de har valgt at 
være en del af.

Gelænderalger spøger
Et andet emne i talen var 
gelænderalger, som gør 
det svært at få fat i gelæn-
deret ved opstigning.

Pligthuggerudvalget er 
opmærksom på det – og 
det skyldes, at vandstan-
den er steget, så gelæn-
derenderne, der skulle 
være oven vande det 
meste af tiden, nu ofte er 
neden vande, så gelæn-
deralgerne vil hele tiden 
sætte sig. 

Der er dog tre positive 
ting i det: 

Pligthuggerudvalget vil 
prøve at slibe algerne ned 
løbende og vort blå istov 
vil være en god hjælp.

Og endelig er den 
øgede vandstand et 
udtryk for, at vor Vand-
dybdeformand Thøger 
Johnsen omsider har fået 
lidt succes efter utallige 
års talentløse indfald for 
at øge vandstanden i Øre-
sund  ...

Skidt gang i 
betalingerne
»God gang i betalinger-
ne« hed overskriften i 
sidste nummer at nyheds-
brevet.

Desværre gik det noget 
i stå: Da vi gik ud af sep-
tember manglede 107, 
cirka hvert femte medlem, 
at betale!

Mandag 2. oktober var 
vi nede på 87 og lørdag 6. 
oktober på 57.

Disse 57 kommer til at 
betale et ekstra gebyr 
på 100 kroner for for sen 
betaling.

Tirsdag 10. oktober var 
vi nede på 38 skyldnere, 
som ikke har reageret på 
første rykker. 

De får én mere, hvoref-
ter navnene hænges op 
på Opslagstavlen, så vi 
eksempelvis kan få even-
tuel ny mailadresse.

Mangler du herefter 
stadig at betale, bliver du 
ekskluderet af Lauget.

Vi er blevet 
flere i Lauget
Vi er blevet flere medlem-
mer, men kan ikke endnu 
præcist sige hvor mange.

Men omkring 537.
Det afhænger nemlig af, 

hvor mange fra ventelis-
ten, der også betaler og 
dermed melder sig ind.

Alle 70 på ventelisten 
fik tilbuddet, men fire har 
valgt at blive overført til 
2018-listen, hvor der al-
lerede står 11. 

Ydermere er der, som 
nævnt i noten ovenover, 
38 som bevæger sig nær-
mere en eksklusion ...

Høvdingen uddeler diplomer til de festlig klædte som blev døbt. Se mere på vor hjemmeside.
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Langeland 
og konse-
kvenserne 
for Bænken
Det kan synes oplagt for 
en vinterbader: At flytte 
til Langeland - omgivet 
af vand og med blot 11 
kilometers bredde på det 
bredeste sted.

Valget af truffet af Over-
bænkpasser Ulla Littmann, 
og derfor får flytningen 
indflydelse på Lauget.

Bænkudvalgets andet 
medlem, Dorrit Noldus-
Nilsen, er derfor forfrem-
met fra Underbænkpasser 
til Overbænkpasser.

Bestyrelsen har drøftet 
med hende, om der er 
behov for at udvide udval-
get, så Bænken kan blive 
passet forsvarligt:

- Da jeg ikke underviser 
mere, tror jeg godt jeg 
kan klare opgaven alene, 
siger den nye Overbænk-
passer optimistisk.

Dorrit Noldus-Nilsen - ny 
Overbænkpasser.

Vigtige datoer 
Solhvervsfest: Torsdag 
30. november, Restaurant 
Skovhus, Stumpedyssevej 
4, Hørsholm. 
Julebadning: Søndag 24. 
december kl. 8.15.
Generalforsamling: Ons-
dag 25. april 2018, Rung-
stedgaard.

Solhvervsfesten nyt sted
Men ellers rykkes der ikke ved hverken Quizzen eller deltagerprisen
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Susanne og Allan Hansen er klar til Solhvervsfesten torsdag 30. november i Restaurant Skovhus.

En tradition bliver brudt 
- men det er ikke nødven-
digvis en dårlig ting:

Vor reservation af Sol-
hvervsfesten i Rungsted 
Golf Klub er blevet annul-
leret, da klubben er uden 
restauratør med udgan-
gen af oktober og til hen i 
foråret.

Men Bestyrelsen har i 
stedet lavet en aftale med 
Restaurant Skovhus på 
Stumpedyssevej 4:

Vi har lagt vægt på at 
det stadig skal være et 
hyggeligt sted - og som 
bonus får vi plads til lidt 
flere end de 100; nemlig 
114. Og akustikken er i 
orden.

Quizzen består!
Men bare rolig: Det bliver 
stadig ved adskilte borde, 
så vores borddyst på quiz 
stadig kan opretholdes!

Og mens vi er ved de 
gode nyheder: Så bliver 
egenbetalingen for fjerde 
år 375 kroner og Lauget 
giver velkomstdrinken.

Egenbetalingen gør 
også, at det til Solhvervs-
festen er tilladt at tage en 
ledsager med, som ikke er 
medlem af Lauget.

Bord 4 kan godt starte
Men vinderholdet fra 
sidste år, Bord 4, kan godt 
gå i gang med at finde på 
quizzen:

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

Reglerne er de samme: 
Vinderholdet får lov at 

bestemme, hvordan Quiz-
zen skal være - eneste 
betingelse er, at det hele 
afvikles på maksimalt 45 
minutter.

Her er der god grund 
til at minde om sidste års 
quizarrangør, som lod na-
bobordet rette svarene, så 
afviklingen går hurtigere.

Og datoen?
Stadig torsdag 30. no-

vember.
Der kommer senere 

tilmeldingsliste ud. 

Anne Hagemeister i Jens »Runerister« Hages streg:  Præmien til 
vinderholdet 2016 var en portrættegning af hver deltager.
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