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12. april 2019 
 
 

Referat af generalforsamling 
 

Torsdag den 11. april 2019 kl. 20.00  
på Rungstedgaard 

 
 
 
Høvdingen introducerede Mindehymnen som blev sunget under Runeristerens 
diktion for at mindes de fem medlemmer, der er døde siden sidste års general-
forsamling. Det drejer sig om æresmedlem, medstifter og mangeårig Skatmester 
Tora Landgren, Tove Gregers Petersen, Janne Sønderberg, Frederik Nielsen og 
Mette Möllander. 
 
1. Valg af dirigent 
 
Knud Bjørn Eriksen blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var 
indkaldt rettidigt og i henhold til vedtægterne.  
 
 
2. Høvdingen aflægger beretning 
 
Høvdingen aflagde beretning for det forgangne år. Der henvises til særskilt do-
kument med beretningen. Undermåler Søren Søndergaard supplerede med be-
retning på vegne af Temperaturudvalget.  
 
 
3. Kassereren oplyser om Laugets økonomiske stilling og fremlægger det 
reviderede regnskab til godkendelse 

Kassereren oplyste om Laugets økonomiske stilling og fremlagde det reviderede 
regnskab til godkendelse.  

Regnskabet, som er godkendt af revisor Mads Barslund, viste indtægter på 
189.825 kr. og udgifter på 120.319 kr. Overskuddet for 2018 udgjorde således 
69.506 kr.  
 
Fratrukket nøgledepositum på 73.800 kr. udgør Laugets egenkapital ultimo 2018 
458.862 kr. 
 
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.  
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4. Behandling af indkomne forslag 
 
Dirigenten konstaterede, at der var indkommet to forslag. 

Første forslag var fra bestyrelsen og drejede sig om en tilføjelse til vedtægternes 
§5. Bestyrelsen foreslår, at tegningsretten præciseres som følger:  

”Lauget tegnes af Høvdingen i forening med Næste eller af Høvdingen i forening 
med Skatmesteren”. 

Bestyrelsen begrundede forslaget med, at tegningsretten ikke er omtalt i de nu-
værende vedtægter. Det betyder, at alle bestyrelsesmedlemmer skal skrive un-
der. Det er en kende bøvlet og arbejdsgangen vil være smidigere med en præci-
seret tegningsret.  

På baggrund af spørgsmål fra salen præciserede bestyrelsen, at forslaget alene 
var fremsat for at lette processen f.eks. i forbindelse med skift af pengeinstitut, 
og forslaget betyder således ikke, at den samlede bestyrelse ikke inddrages i be-
styrelsens beslutninger. Fra salen blev det nævnt, at den foreslåede ændring ik-
ke var unormal i forhold til vedtægterne i andre foreninger.  
 
Forslaget blev sat til afstemning og godkendt af generalforsamlingen. 

Efterfølgende blev Kerstin Flensted og Eva Flensted-Madsen’s forslag fremlagt.  

Forslaget lyder: ”Vi foreslår, at bestyrelsen undersøger mulighederne og interes-
sen blandt medlemmerne for opførelse af en sauna i forbindelse med nuværende 
bygning. En sauna kunne bygges i forlængelse af det »gamle« Vinterpalads og 
med vindue ud mod Øresund eller pa ̊ bagsiden af den seneste tilbygning mod 
stranden, evt. med to mindre vinduer mod havnen og mod stranden.”  

Efter at forslagsstillerne havde fremlagt forslaget, blev det drøftet af generalfor-
samlingen. Dirigenten sendte forslaget til afstemning. Generalforsamlingen for-
kastede forslaget i det 49 stemte i mod forslaget, mens 36 stemte for forslaget.  
 
I forlængelse af forslaget henvises der for øvrigt til Høvdingens beretning, hvori 
følgende blev nævnt: 
 
” Apropos Rungsted Havn og stranden, så har Bestyrelsen noteret sig, at Hav-
nens ejer, Hørsholm Kommune, har lanceret ideer om at opføre en sauna ved 
Vikingepaladset og en badeplatform med rutsjebane ud for vor badebro. Det sid-
ste vil sandsynligvis give et ekstra slid på broen. Bestyrelsen har derfor aftalt at 
de 2 kommunale udvalg, som er involveret, indkalder os og havnechefen til et 
orienteringsmøde”. 
 
 
5. Fastlæggelse af størrelse af indskud og kontingent 

Kasseren redegjorde for bestyrelsens forslag om uændret indskud på 500 kroner 
samt nedsættelse af kontingent fra 300 kroner til 250 kroner om året. Budgettet 
for 2019 viser et overskud på 55.309 kroner ved en kontingent nedsættelse til 
250 kr. Forsamlingen godkendte Bestyrelsens indstilling.  
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