
Lauget har trukket sig fra 
den kommunale sauna
Politikernes ønsker hænger ikke sammen med virkeligheden
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Ved den rød-hvide redningskrans indgangen til Vandskibroen: Saunaen blev foreslået 
placeret på indersiden, så der kan bades i havnebassinet og fra Vandskibroen.

for 50.000 kroner betyder 
det, at vi skal betale for at 
løse opgaven!, pointerer 
Høvdingen.

Kardinalpunktet
Kardinalpunktet er, at 
politikerne ønsker, at 
der skal være offentlig 
adgang.

Vi kan se, hvordan der 
på Havnen, i Vinterpalad-
sets park og på den kom-
munale strand smiddes 
affald og knuses flasker.

På stranden bruger 
kommunens medarbej-
dere mange timer på 
oprydning.

Så hverken Laugets 
bestyrelse eller Havnens 
administration tror, at fri 
adgang er en god idé:

- Det er muligt vi er for 
pessimistiske, men vi kan 
sagtens forestille os, hvor-
dan én person køber en 
billet til saunaen, som så 
pludselig er omdannet til 
et billigt festlokale, siger 
Høvdingen.

Dét kan vi ikke opfylde
Laugets bestyrelse fore-
slog derfor, at brugerne 
skal være medlem af 
Lauget, så vi har styr på, 
hvem der bruger saunaen.

Ved samtidig at øge 
medlemstallet på grund 
af de ekstra faciliteter, vil 
vi tilgodese det politiske 
ønske om at flere borgere 
skal få fornøjelsen af vin-
terbadning.

Men tilbagemeldingen 
er, at der ønskes offentlig 
adgang.

- Dét tror vi ikke på i 
praksis, da det vil kræve 
bemanding - som kom-
munen jo kender det fra 
Hørsholm Svømmehal.
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De politiske ønsker hæn-
ger ikke sammen med 
virkeligheden.

Derfor har Hørsholm-
Rungsted Vikingelaug 
trukket sig fra Hørsholm 
Kommunes plan om en 
flydende sauna i Rungsted 
Havn.

- Men vi træder gerne 
ind i en dialog, hvis poli-
tikerne kommer tilbage 
med et nyt udspil, siger 
Høvding Erling Madsen.

Den kommunale idé
Da regeringen ophævede 
anlægsloftet for at få gang 
i Danmark, meldte Hørs-
holm Kommune ud, at den 
havde investeringer parat 
for minimum 70 millioner 
kroner.

Her i blandt 1,2 millioner 
kroner til en flydende 
sauna i Rungsted Havn, 
samt 50.000 kroner til 
årlig drift.

Og tanken var, at den 
skal i drift i år og tages op 
om foråret, når sejlerne 
skal bruge bassinpladsen. 

Hænger ikke sammen
Det politiske oplæg var, 
at der skal være offentlig 
adgang, og kommunen ser 
gerne, at Lauget står for 
driften.

Laugets bestyrelse har 
sammen med Rungsted 
Havn sonderet terrænet; 
bl.a. ved at snakke med 
andre vinterbadeforenin-
ger med driftserfaringer.

Det hænger ikke sam-

men, siger Høvdingen:
 - De 50.000 kroner 

dækker ikke engang 
el-regningen - og med 
rengøring og op- og ned-
tagning nærmer drifts-
udgifterne sig 100.000 
kroner. Hertil kommer 
vedligehold ude og inde.

Lauget har fysisk ikke 
plads til flere end 600 
medlemmer i Vinterpa-
ladset, men ved at få en 
saunafilial - som vi fore-
slog placeret ved Nord-
molen, så parkeringen 
fordeles to steder - kan vi 
optage flere medlemmer.

Det vil give flere penge 
i kassen og dermed kan 
vi finansiere driften af en 
sauna.

- Skal vi stå for driften 
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Munterhed 
forude!
Generalforsamling mandag 17. august 
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Mandag 17. august holder 
Lauget den udskudt gene-
ralforsamling.

Vi forventer en munter 
aften, hvor vi formentlig 
som eneste forening i 
Danmark aflægger be-
retning som tegneserie 
takket være Runerister 

Jens Hages venstrehånds-
arbejde.

 Og vi skal også hædre 
modtagerne af Kåber og 
Klæder for henholdsvis 
25 års og 10 års jævnlig 
badning.

Generalforsamlingen 
klokken 20 møder du bare 

Tjek dit 
spamfilter
Hvis du læser nyheds-
brevet på Opslagstavlen i 
Vinterpaladset, men sav-
ner det i din mailindboks, 
så tjek dit spamfilter.

Siden mange begyndte 
at arbejde hjemme på 
grund af corona-krisen, 
er sikkerhedssystemerne 
strammet.

Det betyder, at flere 
medlemmer har meldt, at 
de ikke har fået nyheder 
fra Lauget.

Men de fleste finder det 
savnede i deres spamfil-
ter.  

Så tjek hér - og godkend 
dernæst Laugets mail som 
en sikker mail, så bør vore 
mail atter havne i din ind-
bakke

Ventelisten 
er nu på 74
Ventelisten fortsætter 
med at vokse, og er nu på 
74.

Ultimo august afgør 
bestyrelsen, hvor mange 
der kan optages per 1. 
oktober.

Som det ser ud nu er 
der plads til 15 nye med-
lemmer.

Så har du planer om at 
melde dig ud med udgan-
gen af september, hører 
vi gerne fra dig, så vi kan 
tilbyde flere en plads. 

Vigtige datoer 
Generalforsamling: 
Mandag 17. august kl. 20 - 
spisning kl. 17.30, 
Rungstedgaard.
Standerhejsning & dåb:
Lørdag 3. oktober 
- morgenmad kl. 8.15,
Vinterpaladset.
Julebadning: 
Torsdag 24. december 
kl. 8.30,  Vinterpaladset.

Følg med på hjemme-
siden.

- Der er altid en god stem-
ning; folk er i godt humør. 
Derfor vil jeg gerne ind 
i bestyrelsen, så jeg kan 
være med til at bibeholde 
den ånd, der er.

Sådan siger Britt Vinder-
slev, som er bestyrelsens 
kandidat til den ledige 
post som Havfrue.

Emma Bonfils har ønsket 
at stoppe efter flere år 
som først Skatmester og 
dernæst Havfrue.

Britt Vinderslev er et 

livslangt foreningsmen-
neske med bl.a. en masse 
år som håndboldspiller og 
leder i Hørsholm-Usserød 
Idrætsklub.

Og det var også i HUI 
et medlem anbefalede at 
hun og manden Torben 
Nordbæk begyndte på 

vinterbadning.  De ba-
dede 1 1/2 år inden de i 
2012 blev optaget i Lauget 
- og har siden været faste 
deltagere i vore tilbud.

- Ikke mindst med hav-
neplanerne er det spæn-
dende, hvad der skal ske i 
fremtiden! siger hun.

Britt Vinderslev - bestyrelsens kandidat. 
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Laugets 
ånd er 
vigtig
Derfor stiller Britt 
Vinderslev op

Rune-
rister Jens 
Hage 
simultan-
tegner til 
Høvdin-
gens 
beretning 
- en unik 
og mor-
som 
finesse 
ved 
general-
forsamlin-
gen.

op til - men vil du deltage 
i den hyggelige middag 
fra klokken 17.30, så skal 
du betale 400 kroner se-
nest 7. august således:

1. MobilePay = TAST 
16972 eller

2. Netbank = registre-
ringsnr. 9570 kontonr. 
0012618115 i Danske 
Bank.

Skriv dit nøglenummer 
på. Når du har betalt er 
du tilmeldt middagen og 
sikret en stol.

Dagsorden med sauna 
Vi sendteny indkaldelse 
ud 10. juni og sender en 
reminder lidt senere.

Og kommer der en ny 
melding fra Hørsholm 
Kommune om sauna vil 
det i givet fald komme på 
dagsordenen, så general-
forsamlingen kan bestem-
me om Lauget skal gå ind 
i det.

Men som det fremgår af 
artiklen på forsiden, kan 
bestyrelsen ikke anbefale 
det som oplægget er.
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