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Store interesse - men ikke for at betale
Kø for at blive optaget og rigtig mange bader i årevis - men for mange mangler betalingsviljen 
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Tendensen er klar: Der 
er stor interesse for at 
blive medlem af Lauget 
og de, der er optaget, 
fortsætter i masser af år.

Desværre kniber det 
med betalingsviljen:

- Bestyrelsen forstår 
simpelthen ikke, at så 
mange af jer ikke gider 
betale det beskedne 
kontingent på 300 
kroner til tiden! lød det 
således fra Høvding 
Erling Madsen.

Det gjorde det, da han 
aflagde Bestyrelsens 
beretning onsdag 25. 
april på Rungstedgaard, 
hvor lidt over 100 med-
lemmer var mødt op.

Han konstaterede, at 
der sendes info ud om 
kontingentet masser af 
gange via forskellige 
kanaler.

Selv om MobilePay 
sidste år hjalp lidt, ser 
det stadig ikke godt ud:

- Da vi gik ud af sep-

tember manglede 107 at 
betale. Det var cirka 1/5 
- og altså hvert femte 
medlem! Det kan I ikke 
være bekendt!

Høvdingen tilføjede, 
at den slatne holdning 
kan betyde, at Bestyrel-
sen kun sender én ryk-
ker, og betales stadig 
ikke har medlemmet 
ekskluderet sig selv.

Og med et smil tilfø-
jede han:

- Det vil da være trist, 
hvis det bliver nødven-
digt – men så vil vi na-
turligvis kunne afskaffe 
ventelisten …

Vi er nummer 13
Apropos ventelisten så 
er den primo maj på 50 
- og det glædelig var, 
at vi på Generalforsam-
lingen kunne fejre flere 
håndfulde langtidsba-
dere:

Én har badet 40 år, 
fem har badet 25 år og 

34 i ti år. Navnene er 
tidligere sendt ud.

Med 537 medlemmer 
er vi nu nummer 13 på 
listen over registrerede 
vinterbadeforeninger. I 
alt er der 90.000 vinter-
badere i Danmark.

Striksere kurs
Forsamlingen vedtog, 
at kontingentet stadig 
skal være på beskedne 
300 kroner - 82 øre om 
dagen for alle herlighe-
derne!

Og flere tilkende-
gav, at de gerne ser en 
striksere holdning over 
for de, der ikke gider 
betale til fællesskabet 
til tiden.

Penge i kassen
Skatmester Emma Bon-
fils fremlagde regnskab 
og budget.

Det er sendt ud tidli-
gere og viser en formue 
på 384.405 kroner. Høv-

dingen sagde i beret-
ningen, at den næppe 
skal vokse væsentligt, 
men pegede på, at da 
badebroen i 2011 blev 
ødelagt af stormen, 
viste det sig at være en 
god idé at have penge 
til selv at handle uden 
først at skulle søge 
fonde og kommune.

Han nævnte også, at 
vor nuværende bro i alt 
har kostet cirka 600.000 
kroner.

Bestyrelsen ser også 
fortsat på et elektro-
nisk nøglesystem, og 
der skal også kigges 
på opvarmningen, der 
koster 15.000 kroner om 
året, og desuden sagde 
Høvdingen:

- Endelig har vi 50 års 
jubilæum i 2024 – og 
det kan da være det 
vil være en god idé, at 
bruge penge på at fejre 
os selv!

De blev hyldet for 10, 25 og 40 års badning - ikke blot har vi stor tilstrømning medlemmerne bliver glædeligvis i Lauget.



Vanddybdeformand Thøger Johnsen 
berettede om trin, gravemaskiner 
og mostæppet af tang.

Temperatur og vanddybde i fokus
Temperaturudvalget med badedragt med indlagt frost og Vanddybdeudvalget på vej med tårn

Lauget har 16 vigtige 
og vægtige udvalg, hvis 
medlemmer fik stor ros 
i beretningen, der blev 
indledt således:

- Aldrig har vores 
Temperaturudvalg 
været så vigtigt som 
nu: Klimaændringerne 
truer også helårsvinter-
baderne!

Høvdingen sagde 
uddybende, at 2017 var 
startet med meldingen 
om, at 2016 havde været 
det varmeste år siden 
målinger verden over 
blev sat i system i slut-
ningen af 1800-tallet.

Nu er det jo kuldetem-
peraturen i vandet, som 
interesserer os mest, og 
derfor er det af største 
vigtighed, at vi selv 
måler temperaturen 
dagligt.

Her er den gode mel-
ding - omtalt i et tidli-
gere nyhedsbrev - at vi 
i 2017 målte rekord med 
to minusgrader, lige-
som vi for blot tredje 
gang i perioden 2011-17 
fik grødis i Rungsted.

Og Høvdingen kon-
kludere:

- Så vi kan heldigvis 

se en langtidseffekt af 
Temperaturudvalgets 
ekstra indsats i forbin-
delse med Laugets 40 
års jubilæum 2014, hvor 
udvalget hældte is i 
Øresund …

Verdensnyhed på vej
Traditionen tro fik for-
manden for Tempera-
turudvalget, Overmåler  
af 1. Grad Knud Lims-
chou mulighed for både 
at tage ordet og tempe-
raturen på udvalget:

- Vi har intet mindre 
end en verdensnyhed, 
der bringer vores bade-
laug på forsiden af ver-
denspressen! bebudede 
han begejstret.

Udvalget - som også 
består af Undermåleras-
sistent af 1. Grad Søren 
Søndergaard, Undermå-
lerassistent Jane Hjort 
og Undermålerassi-
stentaspirantelev Marc 
Limschou - er ved at 
udvikle en badedragt:

- Den bliver forsynet 
med en masse lommer 
med plads til fryse-
væske og anbringes i 
dybfryseren, forklarede 
han.

Perspektivet er stort i 
en verden med global 
opvarmning:

- Det mest fantastiske 
er, at vinterbadere ver-
den så over kan vinter-
bade året rundt!

Den er endnu ikke 
noget om, hvornår den 
er klar til salg ...

Udgravning og tårn
Vanddybden - eller 
mangel på samme - har 
i alle Laugets 44 år væ-
ret en fortsat følgeton.

Bestyrelsen noterede, 
at i årevis er vanddyb-
deformanden Thøger 
»Skjalden« Johnsen ble-
vet genvalgt på grund 
af uduelighed: Han har 
fået et år mere til at 
vise, han godt kan. 

- Derfor har han fået 
megen kritik i denne 
beretning år efter år. 
Men nu er han atter 
kommet inden for pæ-
dagogisk rækkevidde, 
og Bestyrelsen har med 
stor tilfredshed noteret 
sig, at siden vi fik den 
forlænge badebro har 
vi stort set haft fornuf-
tig vanddybde, sagde 
Høvdingen.

Han tilføjede, at for-
bedringen i vandstan-
den havde været der i 
både 2016 og 2017, og 
han bad derfor Vand-
dybdeformanden rede-
gør for sin strategi, så 
medlemmer ved, hvad 
der venter.

Faktisk havde Vand-
dybdeformanden alle-
rede under den indle-
dende middag løftet 
noget af sløret:

Med udsigt til Øre-
sund og Vinterpalad-
set fik de 86 spisende 
medlemmer nemlig øje 
på en gravko, som blev 
sejlet ind mod havnen 
på en pram.

Vanddybdeformanden 
anførte, at det var ét af 
hans tiltag, ligesom han 
senere forklarede, at 
den kraftige tangvækst 
ved foden af de to trap-
per var anbragt af ham 
for at give medlem-
merne en blød landing 
efter det store hop fra 
det nederste trin ...

- Jeg har også planer 
om at opføre et lille tårn 
med tre meter vippe, og 
tilbyde undervisning, 
lovede han.
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Overmåler Knud Limschou har om 
ikke stukket fingeren i vandet, så 
barslet med en nyskabelse.

Dirigent Jørgen Lindegaard styrede 
Generalforsamlingen, som varede to 
muntre timer.



Arbejdsbyrden er vold-
som i Pligthuggerudval-
get, som både står for 
vedligehold af Vinter-
paladset inde og ude, 
for pasningen af Parken 
og for pasning og ved-
ligeholdelse af bade-
broen inklusiv kurve og 
ishakning.

I Bestyrelsens beret-
ning blev fremhævet, at 
udvalget i det forløbne 
år også har tryllet med 
låsen, som jævnligt 
driller medlemmernes 
nøgler, ligesom der er 
blevet sat en hjertestar-
ter op på verandaen.

Tæt på fyring
Men da Høvdingen efter 
Generalforsamlingen 
havde MUS-samtale 
med Pligthugger Henrik 
»Ravneøje«, Løve, kom 
der et ønske frem om 
mere mandskab.

Forhistorien er, at 
Pligthuggeren som 
Pligthuggerassistent for 
et par år siden var ved 
at blive fyret fra udval-
get efter indkøb af en 
ishakke i pygmæstør-
relse.

Da han så sidste år 
blev udnævnt til Pligt-
hugger, valgte han at 
samle erfaring med red-
skaber til ishugning.

- Forholdene var ikke

optimale - indtil denne 
sæson var det småt 
med isbelægning, men 
så blæste den sibirske 
kulde ind fra øst efter 
nytår, og der blev ind-
høstet masser af erfarin-
ger, forklarer han om 
det seneste år.

Med hjælp fra en 
TDC-kabelspade kom 
der hul på isen. Den 
viste sig også at være 
fremragende til at fjerne 
is fra trapperne og til at 
brække isflager i styk-
ker med.

Her fornemmer vi dog 
en lille dyst om æren 
mod et andet udvalg, 
for Pligthuggeren anfø-
rer:

- Ydermere har den 
været i brug for at støtte 
Vanddybdeudvalget, 
idet de store mængder 
is på trapperne blev 
sendt tilbage i havet for 
at bevare vandstanden. 
Og for ligesom at be-
skytte dette uduelige

udvalg har vi i ly af 
mørke og snestorm 
også anvendt denne 
kabelspade til at fjerne 
noget af havbunden 
neden for de to trap-
per, så medlemmerne 
fik opfattelsen, at Vand-
dybdeudvalget rent fak-
tisk sørger for en større 
vanddybde.

Hjælpeaspirant søges
Og så er vi over i beho-
vet for flere medlem-
mer i udvalget:

- Med hensyn til, 
hvornår der så bliver 
hugget is, må vi tilstå, 
at Pligthuggerudvalgets 
medlemmer ikke just er 
karakteriseret som A-
mennesker. Derfor fore-
trækker vi at hugge is 
om eftermiddagen, og 
der kan være sket noget 
overisning i løbet af den 
følgende nat til gene for 
klokken 6-holdet.

Pligthuggeren kom-
mer derfor med ønsket:

- Vi har brug for en 
løst tilknyttet Med-
hjælpsaspirant til at 
tage den tidlige tørn 
med kabelspaden efter 
behov.

Pligthuggerformanden 
kan dog ikke garantere, 
at Medhjælpsaspiranten 
får en permanent plads 
i udvalget med chance 
for avancement - men 
muligheden er der for 
et medlem med et hak-
kende initiativ.

Tv. pygmæhakken, der var 
ved at koste Pligthuggeren 
pladsen i udvalget - th. det 

nye vidunder: Kabelspaden.

Niels Hjortboe afløste Havfrue Lotte 
Wallevik som nyt medlem af Besty-
relsen.

At få hul i isen var et emne, som blev berørt 
- og Pligthuggerudvalget redegør herunder 
for situationen.

Høvding Erling Madsen argumen-
terede for, at Lauget skal have en 
formue af passende størrelse.

Pligthuggerne 
søger en Med-
hjælpsaspirant

Og det skal være en morgenfrisk ishakker
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Bestyrelsens beretning 
inspirerede mange 
medlemmer til at kom-
me med kommentarer 
på Generalforsamlin-
gen.

Der var ros til Sol-
hvervsfesten, hvor Be-
styrelsen i samarbejde 
med vinderbordet fra 
2017 vil nytænke form 
og indhold.

Der blev også nævnt 
et ønske om en sauna, 
hvilket ikke gav den 
store opbakning - og 
med henvisning til, at 
forslaget blev nedstemt 
på Generalforsamlingen 
sidste år, slog Høvdin-
gen fast:

- Bestyrelsen har ikke 
umiddelbart til hensigt 
at tage initiativer til 
etablering af en sauna. 

Thøger Johnsen fore-
slog, at det undersøges 
om der er mulighed for 
at indgå en aftale med 
Kajakklubben om brug 
af deres sauna, eftersom 

den ligger ubrugt hen.

Aftenbadning?
Fuldmåneudvalget blev 
genoplivet for et par år 
siden, men interessen 
døde hurtigt. Efter én 
badning, som ellers var 
hyggelig.

Lemmy Lundqvist 
foreslog en genopliv-
ning - eventuelt i form af 
en udvidelse til aften-
badning.

Salg på Opslagstavlen?
Skal det restriktive for-
bud mod kommercielle 
opslag på Opslagstav-
len blødes op?

Opslagstavleudvalget 
- som består af Formand 
Gerda Sonne og Med-
passer Barbra Hage - 
foreslog, at der skabes 
mulighed for handel 
mellem medlemmerne.

Billigere middag?
Birthe Lindegaard fore-
slog, at betalingen for 

middagen, som i år var 
sat op fra 300 kroner 
til 400 kroner, blev sat 
ned.

Høvdingen redegjorde 
for betragtningerne bag 
prisfastsættelsen - men 
lovede også, at Besty-
relsen vil se på det, da 
det jo helt klart vil være 
fint hvis endnu flere del-
tager i den hyggelige 
start på Generalforsam-
lingen.

To nye i Bestyrelsen
Der var også to nyvalg 
til Bestyrelsen:

Havfrue Lotte Walle-
vik erstattes af Niels 
Hjortboe, som dog ikke 
bliver Havmand, da han 
efterfølgende er udpe-
get til Skatmester.

Den hidtidige Skat-
mester Emma Bonfils 
var valgt for ét år, og 
hun blev valgt for to år 
som ny Havfrue.

Genvalg til kritisk re-
visor Mads Barslund.

Bombizz nu 
Fra på mandag 7. maj 
er pylonerne atter i 
brug.

Det betyder, at du 
kun kan køre i bil til 
Vinterpaladset, hvis du 
på Havnekontoret har 
investeret 350 kroner i 
en bombizz.

Den giver adgang alle 
ugens dage i tidsrum-
met klokken 4.30-10. 
Og det betyder, at du 
skal være uden inden 
klokken 10!

Det er en éngangsin-
vestering, og den kan 
ikke overdrages, og bli-
ver uanvendelig, hvis 
du melder dig ud.

Havnekontoret er 
åbent mandag-onsdag 
kl. 8-16 og torsdag 
7-15.

- Hvis man ikke vil 
rende forgæves, an-
befales det at ringe i 
forvejen på 45 86 83 11, 
siger pladsadministra-
tor Katrine Hall Reusch 
fra Havnekontoret.

Har du gamle 
billeder? 
Ligger du inde med 
gamle billeder, så er 
Laugsarkivar Per V. 
Rasmussen meget inte-
resseret i at låne eller få 
dem.

Du kan kontakte ham 
på denne mail.

Vigtige datoer 
Vild med Vand: Lørdag 
9. juni, Rungsted Havn.
Rungsted Havnefest: 
Fredag-søndag 24.-26. 
august.
Standerhejsning: Lørdag  
6. oktober kl. 8.45.
Solhvervsfest: Dato 
følger.
Julebadning: Mandag 
24. december kl. 8.30.

Der var ros til Solhvervsfesten, som 
i 2017 var flyttet til Restaurant Skov-
hus. 2018-udgaven nytænkes.

Nogle af de emner, som kom op 
under Beretningen, som Runerister 
Jens Hage illustrerede undervejs.

Masser af input undervejs
Solhvervsfest, sauna, aftenbadning, Opslagstavlen og middagspris bl.a.
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