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Klar med revy, Kåber og Klæder
Sæt kryds i kalenderen torsdag 11. april, hvor Laugets Generalforsamling foregår
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Så er vi ved at gøre klar 
til den årlige revy:

Laugets generalfor-
samling finder sted 
torsdag 11. april på 
Rungstedgaard.

Generalforsamlingen 
starter klokken 20 - og 
hér møder du bare op.

Hvis du vil deltage i 
den indledende mid-
dag med velkomstdrink 
klokken 17.30, så skal 
du indbetale 400 kroner 
senest onsdag 3. april.

Beløbet er det samme 
som i fjor - men proce-
duren er ikke den 
samme: Du skal ikke 
tilmelde dig til midda-
gen. Når din betaling 
er modtaget, så er du 
automatisk sikret en stol 
ved bordet.

Du kan betale via Mo-
bilePay, hvor du taster 
16972 (og altså ikke et

telefonnummer!). Eller 
du kan bruge netbank: 
Reg.nr. 9570 kontonr. 
0012618115.

Lavere kontingent
Generalforsamlingen er 
som sædvanlig kun for 
medlemmer.

Fra den økonomiske 
front kan vi løfte sløret 
for, at Bestyrelsen vil 

foreslå en mindre kon-
tingentnedsættelse.

Der kommer også et 
forslag fra Bestyrelsen 
om en tegningsret, da 
erfaringerne viser, at 
det er bøvlet i dag, hvor 
der ingen regler er.

29 Kåber og Klæder
Og så kan vi glæde os 
over, at vi fortsat har så 

mange trofaste medlem-
mer.

Det udmøntes i, at en
enkelt har gjort sig 
fortjent til at få 25 års 
Kåben med tilhørende 
navn, og der er 28 som 
bader på 11. år og der-
for kan modtage 10 års 
Klædet.

Der kommer senere et 
opslag med navnene.

Mere følger senere
Der er også to bestyrel-
sesmedlemmer, som er 
på valg - og de genop-
stiller begge:

Næste Jes »Støvsuge-
ren« Gerstrøm og Diri-
gent Kurt »Lurifax den 
2« Elliot Larsen.

Vi sender senere en 
information ud om mid-
dagen og den officielle 
indkaldelse med dags-
orden.

Alle disse glade medlemmer modtog Kåber og Klæder på Generalforsamlingen i 2018: 29 er på listen i år! 
Yderst til venstre Næste Jes Gerstrøm, som er på valg til Bestyrelsen og genopstiller.

Dirigent Kurt Elliot Larsen genopstiller til Bestyrelsen.

Foto: E
rling

 M
ad

sen



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

Havfrue Emma Bonfils og Dirigent Kurt Elliot Larsen.
Mail: post@horsholm-rungsted-vikingelaug.dk · www.horsholm-rungsted-vikingelaug.dk

Stadig rift om 
Lauget
Der er fortsat rift om 
at komme inden for i 
varmen:

50 er på ventelisten 
og de håber på at blive 
optaget per 1. oktober, 
så de kan komme inden 
for i Vinterpaladset hos 
de 537 medlemmer.

Elektronisk 
måling?
Er der noget, vi går op 
i, så er det vandtempe-
raturen - og så hopper 
vi i øvrigt i uanset hvad 
den er!

Temperaturudvalget 
følger nøje udviklin-
gen, og Overmåler af 
1. Grad Knud Limschou 
er således i færd med 
sonderinger:

- Vi ser på digitalt 
udstyr med fastmonte-
ret måler på Broen og 
trådløs overføring til 
display i Vinterpalad-
set, oplyser han.

Håbet er, at både 
vand- og lufttemperatur 
kan måles.

Farten ned
Vi minder om, at der 
er en maksimal hastig-
hed på Sydmolen på 20 
kilometer.

Havnekontoret klager 
over, at en del medlem-
mer kører for stærkt.

Så vis hensyn og sæt 
farten ned.

Vigtige datoer 
Generalforsamling: 
Torsdag 11. april, 
Rungstedgaard. 
Middag kl. 17.30 - Ge-
neralforsamling kl. 20.
30. september.
Standerhejsning og dåb:
Lørdag 5. oktober 
kl. 8.15, Vinterpaladset.

Gæster: Ja, men med måde
Brug din sunde fornuft - og er der flere end en håndfuld, så spørg
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Hvor mange gæster må 
der medbringes i Vin-
terpaladset?

Et medlem spørger 
efter dels fra et andet 
medlem have hørt, at 
man må tage tre gæster 
med, dels fortæller:

- I forvejen er pladsen 
trang, og da der på det 
seneste har fundet flere 
selskabelige introdukti-
oner sted, i forbindelse 
med bl.a. fødselsdage, 
hvor otte-ti hærdebrede 
undersvende (få var 
medlemmer) har fyldt 
godt op, således at der 
så at sige ikke har været 
plads til de regulære 
medlemmer.

Brug sund fornuft
På Opslagstavlen hæn-
ger reglerne for brug 
af Vinterpaladset og de 
udleveres også til alle 
nye medlemmer.

Det er tilladt at tage 
gæster med - bare den 
samme ikke jævnligt er 
gæst: Det er jo unfair 

at overhale ventelisten 
inden om og samtidig 
optage plads fra de, der 
betaler kontingent.

Der er ikke sat et 
maksimalt antal på, men 
sund fornuft har hidtil 
været gældende.

Det betyder, at et par 
gæster er i orden.

Spørg først
Men er der tale om flere 
end en håndfuld skal 
værten spørge Bestyrel-
sen først.

Hér har svaret hidtil 
været, at det skal ske 
uden for spidsbelast-
ningstiderne og værten  
forlods skal sætte et 
opslag op på Opslags-
tavlen, så andre med-
lemmer kan styre uden 
om.

Ventelisten giver 
ikke adgang
Det skal understreges, 
at dét at stå på venteli-
sten ikke giver adgang 
til Vinterpaladset.

Men potentielle med-
lemmer på ventelisten 
er velkomne til at klæde 
om på bænken uden 
for Vinterpaladset samt 
til at benytte Laugets 
badebro.

Trængsel på broen
Vort spørgende medlem 
bemærker også, at der 
ind i mellem er træng-
sel på badebroen, fordi 
mange turister benytter 
den.

Det gør, at medlem-
mer må vente i Vinter-
paladset.

Bestyrelsen mener 
fortsat ikke det er en 
god idé at låse broen af 
eller sætte forbudsskilte 
op.

Men hvis der er 
trængsel af turister, som 
bruger broen som om-
klædningsrum, kan du 
høfligt gøre opmærk-
som på, at det skaber 
flaskehals og det vil 
være smart at de klæ-
der om på bænken.

Opslaget om brugen af Vinterpaladset hænger på Opslagstavlen.
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