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Ikke stemning for at se på sauna
49 stemte imod at undersøge mulighederne, mens 36 stemte for - men ideen lever stadig

Nyhedsbrev for muntre helårsvinterbadere · nr. 56 april 2019 · 8. årgang

Hvad har det britiske 
parlament og Hørsholm-
Rungsted Vikingelaug 
tilfælles?

Jo, det samme forslag 
fremsættes flere gange!

Men både på Gene-
ralforsamlingen i 2017 
og 11. april 2019 afviste 
forsamlingen det.

I 2017 foreslog Ole 
Pagh-Schou at nedsætte 
et udvalg for at under-
søge mulighederne for 
at etablere en sauna.

Dét blev afvist.
I 2019 foreslog Ker-

stin Flensted og Eva 
Flensted-Madsen, at 
»bestyrelsen undersø-
ger mulighederne og 
interessen blandt med-
lemmerne for opførelse 
af en sauna i forbindelse 
med nuværende byg-
ning.«

Men dét blev afvist. 

Ville pejle interessen
Eva Flensted-Madsen 
sagde i begrundelsen, 
at en sauna vil være en 
god udvikling af Lauget 
og forslagsstillerne ville 
derfor måle interessen 
hos medlemmerne.

Modstanderne pege-
de på, at det vil kræve 
større omklædning, 
bruser, toilet og pas-
ning. Og der blev rejst 
tvivl om det er muligt at 
få byggetilladelse.

Så selv om det var en 
afstemning om en un-
dersøgelse blev det til 
en afstemning for eller 
imod sauna.

Saunaen lever videre
Men Lauget har endnu 
en ting tilfælles med det 
britiske parlament:

Selv om en afstemning 
har afgjort et spørgsmål, 

kan sagen godt leve 
videre:

Høvding Erling Mad-
sen havde nemlig et 
punkt i Bestyrelsens Be-
retning, hvor saunapla-
ner dukkede op:

- Bestyrelsen har note-
ret sig, at Havnens ejer, 

Hørsholm Kommune, 
har lanceret ideer om 
at opføre en sauna ved 
Vikingepaladset og 
en badeplatform med 
rutsjebane ud for vor 
badebro. Det sidste vil 
sandsynligvis give et 
ekstra slid på broen, be-
mærkede Høvdingen.

Han sagde videre, 
at Bestyrelsen derfor 
har aftalt at de to kom-
munale udvalg, som er 
involveret, indkalder 
Lauget og havnechefen 
til et orienteringsmøde.

To ting adskiller
To ting adskiller os fra 
det britiske parlament: 

Dirigenten Knud Bjørn 
Eriksen behøvede ikke 
råbe »Order!« og debat-
tonen er noget pænere 
mellem modstandere og 
tilhængere.

Marianne  Kjærgaard, Lotte Michelsen, Gorm og Kirsten Skånstrøm, Ole Pagh-Schou og dirigenten Knud Bjørn Eriksen 
på generalforsamlingen på Rungstedgaard torsdag 11. april.

Eva Flensted-Madsen 
begrunder saunaforslaget.
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Tag en tur i krabbebassinet til vinter
Eller sid hjemme i lænestolen og tjek vand, vind og vejr omkring Vinterpaladset

Utrætteligt arbejder 
Temperaturudvalget i 
medlemmernes tjene-
ste.

Ikke blot med at tage 
den daglige temperatur 
på vandet i Øresund; 
næh udvalget har også 
fremtidsvisioner.

Det fremgik tydeligt, 
da Undermålerassistent 
af 1. Grad Søren Søn-
dergaard mundtligt sup-
plerede Bestyrelsens 
Beretning.

Med en glimt i øjet 
fortalte Undermåleren, 
at Lauget vil indlede 
et samarbejde med 
Fiskerikajen, der har et 
krabbebassin, som ikke 
bruges om vinteren.

- I uge 3, 4, og 5 vil   
Fiskerikajen fylde det 
lille krabbebassin med 
is fra deres frysehus. 
Det er fra mandag 14. 
januar til søndag 3. fe-
bruar, oplyste han.

Det vil koste to kroner 
per bad:

- Og de to slidsker, 
som bruges af krab-
berne om sommeren, 
vil blive siddende, så 
vi nemt kan glide ned, 
i det isfyldte bassin, 
lovede Undermåleren.

Han føjede til, at i 
tilfælde af isvinter må 
aftalen aflyses ...

Stabile vandgrader
Søren Søndergaard er 
Temperaturudvalgets 
statistikansvarlige.

Og han kunne ind-
ledningsvis berolige 
forsamlingen:

- Vandtemperaturen 
har heller ikke i år æn-
dret sig fra tidligere år, 
selv om mange taler om 
klimaforandringer.

Han sagde videre, at i 
de sidste ti år, hvor han 
har registreret vandtem-
peraturen ved badebro-
en, har den ligget inden 
for +/÷ 1-2 grader fra 

målinger årene før. 
Temperaturudvalget 

arbejder desuden mere 
seriøst med en elektro-
nisk måling af vandtem-
peratur, vind og luft-
temperatur.

En løsning, som vil 
betyde, at du via en app 
på din smartphone kan 
sidde i lænestolen og 
tjekke forholdene om-
kring Vinterpaladset.

Yderpunkter i 2018
Bestyrelsens Beretning 
blev også indledt med 
en omtale af Tempera-
turudvalget. 

26. februar 2018 målte 
Undermålerassistenta-
spirantelev Marc Lim-
schou vandet til ÷1,5. 

Kuldefaktoren spillede 
ind, så der var koldt på 
broen med kolde tæer 
og fingre og is på alle 
tre trapper. Dagen efter 
var der isslag på broen 
og begyndende grødis i 
vandet.

Og få dage senere, 1. 
marts, var der grødis og 
hul måtte hugges i isen 
for første gang siden 
januar 2013!

Det andet yderpunkt 

blev opnået en lørdag i 
juli, hvor temperaturen 
blev målt til rekorden 
23,5 grader!

Og som Høvdingen 
konkluderede:

- Vi går meget op i 
temperaturen og de få 
dage, hvor den ikke er 
skrevet ind i kalende-
ren, bliver øjenbrynene 
rejst. Men det sjove er, 
at vi jo går i vandet uan-
set temperaturen. Selv 
om alt over 10 grader er 
kedeligt!

Få fulde måner
Bestyrelsens Beret-
ning havde også et par 
ord om et udvalg, der 
skabte en fornyelse: 

Fuldmåneudvalget 
ved Overmånebesty-
rer Bodil Carstensen 
erkendte manglen på 
fulde måner. 

Så med Lemmy Lund-
quist som uformel Grill-
praktikant blev udval-
gets arbejde ændret til 
grill- og aftenbadning 
den første tirsdag i hver 
måneden. 

- Og selv om der blev 
lagt ud i maj og kort ef-
ter kom generelt forbud 

mod brug af grill på 
grund af tørke, så har 
udvalget haft fin succes 
med den månedlige 
aftenafvaskning, sagde 
Høvdingen og opfor-
drede flere til at lægge 
vejen forbi den første 
tirsdag hver måned.

Fint samarbejde
Beretningen omtalte 
også det fine samarbej-
de på Rungsted Havn; 
eksempelvis bidrog 
KDY med båd i august, 
da Lurendrejerne fra 
søsiden ankom til Rung-
sted Havnefestival.

Hér tog de en prome-
nade på den røde løber 
og bidrog til at Rung-
sted Roklubs kanindåb 
blev endnu festligere.

Roklubben havde Lau-
get også samarbejde 
med, da vi lånte lokaler 
til vores hjertestarter-
kursus.

Tangrensning med 
molboløsningen
Lauget er også med i 
Rungsted Tanglaug, 
som koordinerer tang-
rensningen med Hørs-
holm Kommune.

Men noget er gået 
galt, bemærkede Høv-
dingen:

- Bestyrelsen har kon-
stateret, at de seneste 
to-tre tangrensninger 
er vendt tilbage til den 
gamle molboløsning 
med kun at køre den 
opgravede tang et kort 
stykke ud og læsse af 
på linje med Vinterpa-
ladset: Det betyder, at 
vi bader i sort vand og 
en del tang føres tilba-
ge, hvor det blev gravet 
op!

Høvdingen kunne dog 
oplyse, at formanden 
for Rungsted Tanglaug 
fremover vil holde en-
treprenøren i ørene, så 
aftalerne holdes.



27 havde gjort sig fortjent til 10 års Klædet - og glædeligvis mødte langt de fleste op og modtog det.
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Kåbe og Klæder til garderoben hos 28
Inge Grumstrup gik desuden hjem fra Generalforsamlingen med et nyt navn: Inge Frostmø
En generalforsamling 
kan føre til meget. Men 
det er de færreste, der 
går hjem med et nyt 
navn!

Men det skete for Inge 
Grumstrup, som blev 
hyldet for at have pas-
seret 25 år som bader - 
og dét udløser en Kåbe 
med rygmærke.

Rygmærket består i 
Laugets logo og et navn 
- og Inge Grumstrup 
kan fremover tiltales 
Inge Frostmø.

Men hun var ikke den 
eneste, som fik fornyet 
garderoben:

27 har badet i 10 år, så 
de hædres med 10 års 
Klædet - og glædeligvis 
mødte de 18 op og fik 
det overrakt.

Inge »Frostmø« 
Grumstrup på 

catwalken.

Vedtægterne 
blev ændret
En enkelt vedtægtsæn-
dring vedtog de knapt 
100 fremmødte:

Bestyrelsen ønskede 
tegningsretten præcise-
ret, så ikke alle besty-
relsesmedlemmer skal 
skrive under eksem-

pelvis i forhold til 
banken, hvor de stram-
mede regler for at for-
hindre hvidvask kræver 
mange papirer med til-
hørende underskrifter.

Bestyrelsen ønsker 
en smidigere proce-
dure: 

»Lauget tegnes af 
Høvdingen i forening 

med Næste eller af Høv-
dingen i forening med 
Skatmesteren.«

Frygt for at to 
kan bestemme
Et par medlemmer 
frygtede det betød, at 
de to tegningsberettige 
bestyrelsesmedlemmer 
kan handle hen over 

hovedet på den øvrige 
bestyrelse; men det af-
viste Bestyrelsen, da det 
stadig er den samlede 
bestyrelse som træffer 
beslutninger og står til 
ansvar.

Andre nævnte, at teg-
ningsretten kendes fra 
masser af andre forenin-
ger.
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De muntre streger
En generalforsamling 
bliver unægtelig løftet 
af Jens »Runerister« Ha-
ges simultantegninger 
til Bestyrelsens Beret-
ning.

De vækker munterhed 
undervejs og er efter-
følgende blevet udstil-
let i Vinterpaladset.

Tag en tegning!
Er du interesseret i en 
af tegningerne, kan du 
diskret skrive dit navn 
på.

Førsteret har perso-
ner, som er med på 
tegningen.

Søndag 21. april slut-
ter udstillingen og du 
kan fra denne dag tage 
tegningerne med dig.

Tegningerne, foto og 
Bestyrelsens Beretning 
kan også ses på Laugets 
hjemmeside.
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Kontingent 
sættes ned
Kontingentet sættes ned 
fra 300 kroner til 250 
kroner.

Generalforsamlingen 
godkendte Bestyrelsens 
forslag om en nedsæt-
telse på grund af, at 
økonomien er rettet op 
efter investeringen i 
badebroen i 2012.

- Tænk på alle de her-
lige oplevelser og det 
gode selskab I får for 
blot 68 øre om dagen! 
lød det i Bestyrelsens 
Beretning.

Fortsat rift om 
at være med
Der er p.t. 58 på vente-
listen og 534 medlem-
mer af Lauget.

Siden 2008 er ven-
telisten tømt hvert år 
per 1. oktober, men de 
seneste to gange har vi 
oplevet, at nogle fortry-
der ansøgningen:

- Vi havde således i 
2018 rekord med 72 
på venteliste, mens 30 
havde meldt sig ud. Vi 
tilbød alle 72 medlem-
skab, hvilket 52 takke-
de ja til, 7 takkede nej 
og 13 gad ikke svare, 
sagde Høvdingen i Be-
retningen.

Tre genvalg
Tre blev genvalgt: Be-
styrelsesmedlemmerne 
Næste Jes Gerstrøm og 
dirigent Kurt Elliot Lar-
sen samt revisor Mads 
Barslund. 

Vigtige datoer 
Standerhejsning og dåb:
Lørdag 5. oktober 
kl. 8.30, Vinterpaladset.
Julebadning: 
Tirsdag 24. december 
kl. 8.30.

Tre forfremmet for indsatsen
Efter et par års pause og skuffelser er der atter pynt til c.v.’et
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Det kan ikke skjules, 
at flere medlemmer af 
Laugets 16 ualminde-
ligt vigtige udvalg det 
sidste par år har været 
skuffede.

Der har nemlig ikke 
været nogle af de efter-
tragtede forfremmelsen, 
som pynter på ethvert 
c.v. 

Men Bestyrelsen har i 
år godt nyt til tre ud-
valgsmedlemmer - og 
det blev understreget, 
at der er meget stor 
tilfredshed med alle 
udvalgenes indsats:

Af Beretningen frem-
gik, at Pligthuggerud-
valget i år viste rettidig 
omhu ved i god tid 
inden vinteren at udvi-
de med en tidsbestemt 
deltidsstilling: 

Jacob Grip blev blandt 
utallige ansøgere valgt 
til en ny post som Isbry-
derassistentaspirant-
praktikant.

- Nu ser det ikke ud 
til, at der bliver is at 

bryde, men Jacob Grip 
har vist interesse for 
udvalgets arbejde, så 
Bestyrelsen forfremmer 
praktikanten til Pligt-
huggerassistentaspiran-
telev på prøve, oplyste 
Høvdingen.

Temperaturudval-
get er et yderst vigtigt 
udvalg, og Undermå-
lerassistent Jane Hjort 
forfremmes efter flere 
års præcist målearbejde 
til Undermålerassistent 
af 1. Grad.

Stor tålmodighed
Om den tredje forfrem-
melse sagde Høvdin-
gen: - Det er jo ingen 
hemmelighed, at mange 
udvalgsmedlemmer 
genvælges på grund af 
udelighed, så de får et 
år mere til at rette sku-
den op. 

Og han fortsatte: 
- Laugets tålmodig-

hed med Vanddybde-
formanden har været 
endog overordentlig 

stor: Vi har sprællet 
som fladfisk, og vi har 
måtte nøjes med vand 
til knæene. 

Knapt en halv snes år 
var udvalgsformanden 
uden for pædagogisk 
rækkevidde, men sidste 
år måtte Bestyrelsen i 
beretningen rose for-
bedringen som kom 
efter forlængelsen af 
badebroen. 

- Vi kan konstatere, at 
vanddybden, stort set, 
har været fra accepta-
bel til fremragende, så 
vi benytter lejligheden 
til at forfremme Vand-
dybdeformand Thøger 
»Skjalden« Johnsen til 
Vanddybdeformand af 
1. Grad.

Og med bekymring 
tilføjede Høvdingen:

- Det store spørgsmål 
er naturligvis: Hvad vil 
Thøger Johnsen gøre 
for at fastholde vand-
dybden? Og kan han 
klare den VANDskelige 
opgave? 

Bente Anker-Ladefoged, Jacob Grip, Henning Petersen og Ole Pagh-Schou inden 
middagen. Jakob Grip blev forfremmet fra Isbryderassistentaspirantpraktikant til 

Pligthuggerassistentaspirantelev på prøve.
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