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Fire skuffede målere
Pladsen i verdenshistorien udskudt og flere internationale kongressen aflyst
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Den årlige MUS-samtale 
med vore mange ualmin-
deligt vigtige udvalg 
viser, at skuffelsen er stor 
i Temperaturudvalget.

Skuffelsen skyldes med-
lemmernes passivitet, som 
får den konsekvens, at 
Lauget udskyder den ven-
tede placering i verdens-
historien og som breaking 
news verden over.

For udvalgets medlem-
mer - Overmåler af 1. 
Grad Knud Limschou, 
Undermålerassistent af 1. 
Grad Søren Søndergaard, 
Undermålerassistent Jane 
Hjort og Undermåleras-
sistentaspirantelev Marc 
Limschou - har det også 
fået den konsekvens, at 
de har måttet melde fra til 
de mange internationale 
kongresser, hvor de skulle 
have været hovedtalere.

En genial idé
På Generalforsamlingen 
sidste år fortalte Over-
måleren af 1. Grad om 
»udvalgets nye tiltag, som 
vi selv mener vil blive 
skelsættende og bringe 
vores badelaug på forsi-
den af alverdens aviser og 
på alles læber.«

Og han fortsatte:
- Vi vil nemlig, som 

de første nogensinde, 
introducere en »vælg 
selv din vandtemperatur-
funktion«, hvor Laugets 
medlemmer indskriver i 
bogen i paladset, hvilken 
temperatur de ønsker den 
efterfølgende dag.

Overmåleren lovede, at 
udvalget så efterfølgende 
ville tilstræbe at opfylde 
disse ønsker.

Dog kom han også med 
et beskedent forbehold:

- Vi mangler lige at fin-
pudse, hvorledes dette 
tiltag kan implementeres 
i praksis, men det teore-
tiske er på plads, så vi 
regner med at vi er klar 
ved den kommende sæ-
sonstart.

Og videre sagde han:
- Måske vil det blive på-

krævet med lidt hjælp fra 
andre vikinger og skjold-
møer i form at bønner og 
meditation. Offergaver, 
kan også komme på tale, 
men det vender vi tilbage 
til.   

På Generalforsamlingen 
visualiserede Overmåle-
ren ideen ved hjælp af en 
tryllestav, og den vil der 
givet være god brug for. 

Men det kræver altså 
også en endog meget 
voldsomt opbakning fra 
medlemmerne ...

Skatmester 
søges til Lauget
Har du erfaring med 
bogføring og mangler et 
eftertragtet job på dit c.v., 
så kan Lauget hjælpe.

Vi søger en Skatmester, 
som kan overtage styrin-
gen af regnskaberne fra 
Generalforsamlingen 
onsdag 25. april.

Der er ikke voldsomt 
mange bilag, og Besty-
relsen arbejder med en 
model, der vil minimere 
Skatmesterens arbejde 
med at få medlemmerne 
til at betale kontingent til 
tiden.

Derudover er der fire 
årlige bestyrelsesmøder 
på lørdage i halvanden 
time.

Har du spørgsmål kan 
du kontakte Høvdingen, 
som også står for ansæt-
telsessamtalerne. 

Gæster, men 
med måde
Det har vist sig nødven-
digt at gentage, at gæster 
er meget velkomne i 
Vinterpaladset - men de 
samme må ikke regel-
mæssigt medbringes.

Det gælder også po-
tentielle medlemmer på 
ventelisten - dem er der 
p.t. 41 af.

Det er ikke fair at over-
hale ventelisten inden om 
og ej heller at benytte fa-
ciliteterne uden at betale 
kontingent.

Er du på ventelisten må 
du gerne bruge vores 
badebro og klæde om på 
bænken uden for. 

Nye medlemmer optages 
i september.

Det store øjeblik: Overmåler Knud Limschou præsenterer generalforsamlingen for nyheden.
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Vild med vand
lørdag 9. juni 
Rungsted Havn vil også i 
år være med i den lands-
dækkende Vild med 
vand/Havnens Dag lørdag 
9. juni.

Hér vil Havnens forenin-
ger få lejlighed til at slå et 
slag for deres aktivitet.

Vigtige datoer 
Generalforsamling: Ons-
dag 25. april 2018, Rung-
stedgaard kl. 20 - middag 
kl. 17.30.
Standerhejsning: Lørdag  
6. oktober kl. 8.45.

Solhvervsfesten uden Quizzen?
Spørgeundersøgelse gav ikke klart svar, men nu vasker vi tavlen ren og nytænker 2018-udgaven

Julebadningen juleaften trak omkring 100 medlemmer til - og som noget nyt var Lurendrejerne 
suppleret med fakkelbærere. Vi vil i år mandag 24. december starte en halv time senere; nemlig 
klokken 8.45, så der er bedre tid til bad inden. Se flere billeder på hjemmesiden.

Bestyrelsen takker de 107 
medlemmer, som svarede 
på spørgsmålene efter 
Solhvervsfesten - og vi 
glæder os over, at 60 af de 
67 deltagere svarede på 
dét spørgsmål som hand-
lede om 2017-udgaven.

Målet var dels at finde 
ud af, hvorfor deltagertal-
let faldt fra de normalt 
80-100, dels at pejle om 
programmet skal justeres.

Og lad det være sagt 
med det samme: Der er 
ikke nogen entydig for-
klaring på faldet. 

Ligesom det ikke nød-
vendigvis er et succeskri-
terium, at der er mange 
deltagere. Bare det er 
sjovt og hyggeligt. Og det 
var det.

Blandt deltagerne var 
der stor tilfredshed med 
mad, vin, sted og stem-
ning.

Vi har det sidste par år 
gjort meget for at Quizzen 
skal være et sjovt, men 
ikke langvarigt, indslag.

Årets udgave af Quiz-
zen blev udført stramt og 
elegant. Der er dog i be-

svarelsen og i mundtlige 
kommentarer en indika-
tion af, at Quizzen trænger 
til at blive sløjfet eller 
erstattet af noget andet.

- Bestyrelsen vil derfor 
benytte lejligheden til 
at vaske tavlen ren og 
nytænke 2018-udgaven, 
siger Høvding Erling 
Madsen.

Han understreger, at det 
vil ske i samarbejde med 
dét bord, som vandt Quiz-
zen, og derfor har ansva-
ret for opfølgningen i år. 

Der kom også en lang 

række ideer til, hvad der 
kan indgå i arrangemen-
tet. Eksempelvis fælles 
transport, dans og musik, 
og miks af deltagerne.

Alt indgår nu i planlæg-
ningen.

Vi havde i mange år 
fast base i kommunens 
østlige del hos Rungsted 
Golf Klub, som i 2017 stod 
uden forpagter, hvorfor 
vi rykkede til Restaurant 
Skovhus i kommunens 
vestligste del. Hvor det 
skal være i 2018 indgår 
også i arbejdet.
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