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Kontingent til tiden
Beskedne 300 kroner for ét års herligheder betales senest 28. september
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Tolerancetærsklen er 
høj - men der er dybt 
ned på den anden side!

Så hvis du vil være 
sikker på fortsat at være 
medlem af Lauget - med 
alt hvad det indebærer 
af herligheder for 82 øre 
om dagen! - så skal du 
betale dit årlige kontin-
gent i løbet af septem-
ber.

Sidste betalingsdag er 
fredag 28. september.

Risiko for eksklusion
På Generalforsamlingen 
i april gjorde Bestyrel-
sen opmærksom på, at 
der indføres en skrap-
pere kurs og risikoen 
for at blive ekskluderet 
er meget høj ved mang-
lende betaling til tiden.

I 2017 kunne 107 med-
lemmer - hvert femte 
medlem - ikke finde 
ud af at betale de 300 
kroner i løbet af sep-
tember.

Og en enkelt blev 
ekskluderet på grund af 
manglende reaktion på 
rykkerne.

Det lægger et unødigt 
ekstra arbejde på den 
frivillige Skatmester, 
og Bestyrelsen opfatter 
manglende betalings-
vilje som et udtryk for 
manglende lyst til at 
være medlem.

Så er det jo nemmere 
at du selv melder dig 
ud inden udgangen af 
september - det giver 
også plads til folk på 
ventelisten.

Tre betalingsmåder
Og hvordan betaler du 
så kontingent?

Der er tre måder:
Netbank: Danske Bank, 
registreringsnummer 
9570 kontonummer 
0012618115.

Bemærk, at Lauget har 
skiftet bank og konto-
nummer siden sidste år.

MobilePay: 16972 (du 
skal altså ikke taste et 
mobiltelefonnummer!)
Kontant: Det er vi ikke 
vilde med, men har du 
hverken netbank eller 
smartphone, så kan du 
betale til et bestyrelses-
medlem.

Et ekstra swipe i år
I år har vi indført en lille 
ændring for at lette ar-
bejdet med de omkring 
530 indbetalinger, som 
dermed samtidig præ-
cist registreres:

- Hver indbetaling må 
kun være for ét medlem 
og på hver indbetaling 
skrives dit nøglenum-
mer. Har du ingen, så 
skriv »ingen nøgle« som 
følgetekst, siger Skat-
mester Niels Hjortboe.

Da rigtig mange be-
taler via MobilePay be-
tyder det blot et ekstra 
swipe for ægtepar. 

Cykel-
parkering 
forbudt!
Nej, Vinterpaladset er 
ikke et cykelskur!

Bestyrelsen har over 
det seneste års tid fået 
tre henvendelser fra 
medlemmer, som en 
eftermiddag eller aften 
blev mødt af parkerede 
cykler indendørs.

Senest i juli, hvor en 
viking påtalte, at en 
skjoldmø satte cyklen 
indendørs. Hun for-
klarede at det var en 
meget dyr cykel:

- Når du har råd til at 
købe så dyr en cykel, 
har du vel også råd til at 
købe en lås, replicerede 
han.

En af de andre gange 
havde et medlem lånt 
sin nøgle ud til fire 
unge, som satte cykler 
ind mens de badede.

Så der er grund til at 
gentage, at nøgler ab-
solut ikke må lånes ud!

Og cykler skal parke-
res i Parken til Vinterpa-
ladset.

57 banker på
57 står nu på venteli-
sten, og på bestyrelses-
mødet lørdag 8. sep-
tember afgøres, hvor 
mange der er plads til 
at optage per 1. okto-
ber.

Tjek hjemmesiden
På www.horsholm-
rungsted-vikingelaug.
dk finder du nyheder, 
info om bank og nøgler, 
billeder m.m.m.

http://www.horsholm-rungsted-vikingelaug.dk
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Tangrensningen bliver 
fremover justeret:

Rungsted Tanglaug, 
som koordinerer tang-
rensningen ved Syd-
stranden, har på den se-
neste generalforsamling 
drøftet et forslag om kun 
at køre tang ud under 
bestemte vindforhold.

Det er derfor nu speci-
ficeret i vedtægterne at:

1. Vindretningen 
skal være V, VSV 
eller VNV.

2. Alle interessenter  

skal informeres 
mindst 48 timer 
før.

Meget spiller ind
Det handler om at 
tangen så vidt muligt 
skal føres længere ud 
i Øresund og væk fra 
området.

Det er derfor kombi-
nationen af hvor langt 
ud i vandet tangen 
læsses af, vinklen på 
land, vindretningen og 
strømmen, som afgør, 

hvorvidt tangen forsvin-
der fra området.

Og dermed heller 
ikke det første døgns tid 
lægger sig som små-
stykker rundt om vor 
badebro, som vi ofte har 
oplevet det.

Færre rensninger
Vikingelauget er 
medlem af foreningen 
Rungsted Tanglaug, 
som styrer rensningen i 
samarbejde med Hørs-
holm Kommune. 

Aftalen er, at kommu-
nen betaler de første to 
tangrydninger om året, 
mens Tanglauget beta-
ler de øvrige.

De sidste to år har 
der ikke været behov 
for flere end to rensnin-
ger, så 2017 og 2018 
har været kontingentfri 
for medlemmerne, der 
ellers betaler 1.000 kro-
ner om året.

Du kan læse mere på 
www.tanglaug.dk

Der har været krisemø-
de i Temperaturudval-
get i lørdags 28. juli!

Det ekstremt varme 
sommerklima har også 
betydet tårnhøje vand-
temperaturer i Øresund; 
ja faktisk er vores bade-
bro p.t. placeret midt i 
et varmtvandsbassin!

På trods af, at ferie-
tiden kun gjorde det 
muligt for 50 % af udval-
gets medlemmer at del-
tage, fandt formanden 
Overmåler af 1. Grad 
Knud Limschou det vig-
tigt at holde krisemødet 
for at kunne tage aktion 
med det samme.

Sammen med Under-
måler af 1. Grad Søren 

Søndergaard stak han 
fingeren i jorden og 
termometret i vandet i 
lørdags klokken 8.

Bestilte tykke skyer
De drøftede flere mu-
ligheder, og mindedes 
vort 40 års jubilæum i 
august 2014, hvor de 
hældte en kasse is i 
Øresund:

- Det hjalp lidt den-
gang, men med den 
stadig stigende vand-
temperatur skal der 
handles nu, konstaterer 
Undermåleren.

Allerede samme 
lørdag ved middagstid 
bestilte de derfor nogle 
store tykke skyer til at 

dække for solen. De an-
kom sent lørdag aften, 
klar til brug:

- Allerede søndag 
morgen klokken 8.00 
havde det hjulpet, kon-
staterer Undermåleren.

Skyerne fik vandtem-
peraturen ned fra 23,5 
til 22 grader - stadig i 
den høje ende, men dog 
et fremskridt. 

Temperaturudval-
get venter at beholde 
skyerne en uges tid, så 
temperaturen kan falde 
yderligere.

Samtidig arbejder de  
to sammen med Under-
måler Jane Hjorth og 
Undermålerassistentas-
pirantelev Marc Lim-

schou under høj- og 
lavtryk på at finde yder-
ligere tiltag til at sænke 
vandtemperaturen.

Rekord holdt fem år
Temperaturudvalget 
bemærker, at 29. juli 
2013 besøgte Berling-
ske vor badebro for at 
berette om de muntre 
helårsvinterbadere.

- Sjovt nok blev der 
denne dag sat vandtem-
peraturrekord med 20 
grader klokken 8.00. Nu 
fem år efter på næsten 
samme dato, 28. juli, 
sættes ny rekord med 
23,5 grader klokken 
8.00, beretter Undermå-
ler Søren Søndergaard.

Tangrensningen og vindretningen
Rungsted Tanglaug vil kun køre tang ud under tre vindretninger, så tangen ikke driver ind igen

Krisemøde i lørdags om temperaturen
Temperaturudvalget arbejder under høj- og lavtryk for at få sænket vandtemperaturen i Øresund
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En i alle henseender 
historisk dag lørdag 
2. august 2014: Lauget 
fejrede 40 års jubilæum 
og Temperaturudvalget 
har netop tømt den hvide 
kasse med is ud i Øresund.
Knud Limschou, 
Søren Søndergaard og 
Jane Hjorth fik sænket 
vandtemperaturen 
betragteligt!

http://www.tanglaug.dk
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For omkring 1.000 år 
siden kom vikingerne 
godt rundt i verden per 
båd: Amerika, England, 
Frankrig, Rusland, Tyr-
kiet etc.

Men kom de nogen-
sinde til Rungsted Kyst?

Historisk plet fjernes
For at vaske denne plet 
i verdenshistorien væk, 
så ror vort lurblæser-
laug Lurendrejerne i for-
gængernes vandspor:

- Efter at have erob-
ret store dele af verden 
er tiden nu inde til at 
indtage Rungsted Havn, 
beretter Dirigenten Lu-
rifax d. II.

Ydermere har han 
helliget sin sommerfe-
rie til søkort at forstå, 
så angrebsbølgen kan 
komme sikkert frem fra 
Sydmolen til Nokken.

Der er også for en sik-
kerheds skyld indkøbt 
»søsygetabletter« på 
flaske, så Lurendrejerne 
kommer friske frem ...

Visuelt og hørbart
Vi kan således love en 
yderst visuel og hørbar 
ankomst, når der angri-
bes fra øst med flag, trut 
og slag på skjoldene 
med ankomst til Nokken 
lørdag 25. august klok-
ken cirka 14.20.

Tidspunktet er valgt, 
så Lurendrejerne kan 
tage imod det festligt 
klædte optog fra Rung-
sted Roklub:

Det bevæger sig fra 
klokken 14.30 til 14.50 

langs Promenaden til 
Nokken, hvor der er en 
fornøjelig kanindåb.

Det er jo herligt, når 
to af foreningerne på 
Havnen kan forenes i 
indslag, der er med til 
at gøre Rungsted Hav-
nefestival fornøjelig.

Tre festlige dage
Rungsted Havnefestival 
starter fredag 24. august 
klokken 13 og slutter 
søndag eftermiddag 26. 
august.

Hvert år siden gen-
starten for fem år siden 
er der justeret på form 
og indhold.

I år bliver omdrej-
ningspunktet Ankers 
Tivoli suppleret med 
bl.a. rundflyvning med 
helikopter, prøveture 
på vandet hos havnens 
foreninger, børnelop-
pemarked, masser af 
musik m.m.

Programmet opdate-
res løbende på http://
rungstedhavnefest.dk

Vi får nyt 
tag på Vinter-
paladset
Den ældste del af 
Vinterpaladset - som 
dateres til anno 1996 - 
får nyt tagpap på.

Denne del af huset 
på 12 kvadratmeter er 
nemlig utæt flere ste-
der - og sammen med 
en bold i afløbet gav 
det tidligere i år vand 
indendørs.

Pligthuggerudvalget 
har naturligvis sørget 
for at bolden er erstattet 
af en rist, så gentagel-
ser undgås.

Den nyeste del - Fest-
salen på 18 kvadratme-
ter fra 2008 - har ikke 
behov for ny hat.

Kontakt til 
Skatmesteren
Han er manden, du ikke 
kommer uden om: 

Skifter du adresse el-
ler mailadresse? 

Har du spørgsmål om 
kontingent?

Betaling til General-
forsamling eller Sol-
hvervsfest?

Har du brug for nøgle 
til Vinterpaladset?

Så er det Skatmester 
Niels Hjortboe, du skal 
have fat i: skatmester@
horsholm-rungsted-
vikingelaug.dk

Vigtige datoer 
Rungsted Havnefest: 
Fredag-søndag 24.-26. 
august.
Standerhejsning & dåb: 
Lørdag  6. oktober kl. 
8.45. Vinterpaladset.
Solhvervsfest: Tirsdag 
27. november, 
Restaurant Skovhus.
Julebadning: Mandag 
24. december kl. 8.30. 
Vinterpaladset.

Lurendrejerne til Rungsted Havnefestival 2017: Pernille Zinita, Søren Søndergaard, Gerd 
Tvede og Freddi Rossé kom gående - i år anduver de yderst visuelt fra søsiden.

Ror tilbage til rødderne
Lurendrejerne ror i forgængernes vandspor til Rungsted Havnefestival

Dirigent Kurt Elliot Larsen
- også kendt under 

kunstnernavnet 
Lurifax d. II - er klar til at 
indtage Rungsted Havn.

Foto: Jesp
er A

lstrøm

Foto: E
rling

 M
ad

sen

mailto:erling.madsen%40ajourpress.dk?subject=
mailto:post%40horsholm-rungsted-vikingelaug.dk?subject=
http://www.horsholm-rungsted-vikingelaug.dk
http://rungstedhavnefest.dk
http://rungstedhavnefest.dk
mailto:skatmester%40horsholm-rungsted-vikingelaug.dk%20?subject=
mailto:skatmester%40horsholm-rungsted-vikingelaug.dk%20?subject=
mailto:skatmester%40horsholm-rungsted-vikingelaug.dk%20?subject=

