17. august 2020
Bestyrelsens beretning til Generalforsamlingen
Mandag 17. august 2020
Den omvendte
verden

Det er den omvendte verden!
I tidernes morgen var det vikingerne, der hærgede verden –
nu er det coronaen, der hænger verden.
Vikingerne er blevet trængt i defensiven – som resten af
verden.
Selv om dette er en beretning om året 2019, kan vi ikke
komme uden om coronaens påvirkning, også af Laugets
virke, i 2020.
Dagens generalforsamling med 4 måneders forsinkelse er én
af konsekvenserne. Og Laugets hverdag er stadig ikke
normaliseret.
Bestyrelsen vil gerne takke medlemmerne for den fine
selvjustits i forbindelse med begrænsningerne på brugen af
badebro og Vinterpaladset.
Mere end nogensinde vigtigt, at vi tager hensyn til hinanden!
Generalforsamlingen
Vi havde sendte indkaldelse plus regnskab og budget for
2020 ud op til den planlagte generalforsamling i april.
Regeringens forsamlingsforbud ramte os, så vi måtte aflyse.
Men i dét oplyste lys ser bestyrelsen ingen problemer i, at vi
har måtte vente 4 måneder på at mødes igen.
Da opslaget 2 gange er fjernet fra Opslagstavlen tyder på at
der er stor interesse for at deltage …
Vi har været spændte på fremmødet; ikke mindst fordi
verden stadig er ramt af coronabegrænsninger.
2 vigtige punkter er på dagsordenen: Vi skal have valgt et
nyt medlem til bestyrelsen - og så sætter vi atter engang
kontingentet ned. Nu er det jo nærmest gratis: Siger I ja til
bestyrelsens forslag, så koster det beskedne 55 øre om
dagen at glæde sin egen sjæl og legeme, opleve naturen tæt
på og ikke mindst være i fremragende, muntert selskab!
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Sauna og havnevisioner
Nu vi har sprængt rammerne for at en beretning ikke
nødvendigvis kun skal handle om det forgangne år, vil det
også være på plads at nævne 2 projekter, som kan påvirke
Laugets virke:
Hørsholm Kommunes saunaplaner og Rungsted Havns
visioner om en betragtelig udvidelse.
Coronaopbremsningen betød, at regeringen besluttede at
sætte samfundet i gang igen. Bl.a. ved at ophæve
kommunernes anlægsloft.
Hørsholm Kommune slog hurtigt til og fandt i skufferne
projekter for 70 millioner kroner, som kunne fremskyndes.
Blandt dem en flydende sauna. I de kommunale planer lå en
tanke om enten en flydende sauna eller en sauna bygget
sammen med Vinterpaladset.
Da det handlede om at få brugt pengene i en fart, valgte
kommunen en flydende sauna, så de populært sagt »bare
skulle sende en check, så blev saunaen leveret – og endnu en
gave kunne krydses af på den politiske praleliste«.
Bestyrelsen undersøgte realiteterne sammen med Havnens
administration, og nåede frem til, at det muligvis kan lade sig
gøre at bygge en sauna til de bevilgede 1,2 millioner kroner.
Men det årlige driftstilskud på 50.000 kroner dækker knapt
nok el-udgiften. Lægger man rengøring, op- og nedtagning
og vedligehold oven i, så nærmer vi os 100.000 kroner i
årlige udgifter.
Skal Lauget står for driften, kræver det, at vi optager flere
medlemmer for at få økonomien til at hænge sammen.
Bestyrelsen nåede også frem til, at vi meget gerne vil holde
fast i traditionen i dag, hvor medlemmerne typisk opholder
sig 15-30 minutter og så tager afsted igen.
En sauna vil derimod betyde et længere ophold med deraf
følgende behov for ekstra omklædning og ekstra p-pladser;
noget som ikke er realistisk på Sydmolen.
Vi fandt derfor sammen med Havnen ud af, at en placering
ved Nordmolen vil fordele omklædning, trafik og parkering.
Vi får med 2 lokaliteter fysisk plads til at optage ventelisten –
og samtidig giver vi de medlemmer, som har efterlyst en
sauna, mulighed for at bruge den.
Og vi forestiller os, at medlemmerne i praksis vil skifte
mellem de 2 badesteder og de 2 badetyper.
Kommunen fastholdt dog, at der skal være offentlig adgang.
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Og så måtte bestyrelsen sige pænt tak.
Men genfinder politikerne den sunde fornuft, så er
bestyrelsen klar til at genoptage dialogen.
Planerne om at modernisere og udvide Havnen skrider
langsomt frem: Planen er at realisere den store af 3
modeller; en udgift til 100 millioner kroner, som p.t. kan
realiseres, hvis Hørsholm Kommune bidrager med et par
millioner kroner om året.
Næste skridt er at sætte en projektleder i gang med at få
detaljerne i puslespillet på plads, så en endelig plan kan
lægges frem.
Planen betyder, at Sydmolen så at sige rykkes længere mod
syd og forlænges, så der er plads til flere både.
Det betyder, at Vinterpaladset eksproprieres – men at der så
skal laves et badeområde med et nyt Vinterpalads lidt
længere ude af den nye udgave af Sydmolen.
Bestyrelsen har med glæde noteret sig, at havnebestyrelsen
vil have Høvdingen med i følgegruppen, så vi denne gang er
med i planlægningen fra starten.
Udvalgene & deres virke
Vi er i Lauget stolte af vore 16 ualmindelig vigtige udvalg.
Særligt Pligthuggerudvalget – som står for vedligehold af
Vinterpaladset, parken og badebroen – har haft et travlt år.
Det startede med, at pligthuggerne skiftede el-panelerne ud
med en el-varmepumpe. Det betyder at den årlige, ekstremt
høje elregning på 11.-14.000 kr. kan reduceres betragteligt,
og investeringen er tjent hjem på et par år. I tilgift har vi fået
et bedre indeklima, fordi varmen fordeles bedre og luften
fornyes og renses.
Det er dog ikke helt nemt: Der kom en klage over, at der var
for koldt, så temperaturen blev hævet 2 grader – og 2 timer
senere kom en klage over, at der var for varmt …
Der var også et medlem, som flyttede termometret hen ved
siden af varmepumpen og ændrede fra celsius til Fahrenheit!
Siden kom et avanceret, elektronisk termometer op med
skiltet: Niks pille!
Bestyrelsen har i den forbindelse også godt nyt til 2
medlemmer af Pligthuggerudvalget: Nemlig en forfremmelse!
Pligthuggerassistent-aspirant-elev på prøve Henning Petersen
har i fin stil udstået sin prøvetid, og kan fremover kalde sig
Pligthuggerassistent-aspirant-elev.
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Henning Petersen er en inkarneret hornfiskefisker –
skohornfisk? For det er ham, der står bag de 3 lange
skohorn, som hænger i Vinterpaladset.
Besynderligt nok, var der et medlem, som fluks satte
mærkater på: Tilhører Leif!
Og Jakob Grip – der startede som Isbryder-assistentaspirant-praktikant, men i erkendelse af manglen på is sidste
år blev forfremmet til Pligthugger-assistent-aspirant-elev på
prøve – kan fremover på sit c.v. skrive Pligthugger-assistentaspirant-elev.
Også Aftenbadudvalget har vist fine takter i 2019 og endda
udvidet den månedlige grillaften med pinsesol-morgenmad i
juni og krebsegilde i august.
Lurblæserlauget Lurendrejerne har vi også stor fornøjelse af:
Senest her til aften, hvor vi blev modtaget ved indgangen til
Rungstedgaard. Og der er gemt et par trut til senere, når vi
skal uddele Kåber & Klæder.
Dette herlige ensemble optræder også ved Standerhejsning
og Julebad – og vi deler gerne med andre:
Da Havnefesten fandt sted i august ankom Lurendrejerne per
båd til Nokken – og tak til Rungsted Havn for at styre båden
sikkert.
Bestyrelsen takker alle medlemmer af udvalgene for fint
arbejde.
Og vi vil traditionen tror også bede et par udvalg supplere – i
MEGET KORT udgave.
2 ting optager os dagligt: Vanddybde og vandtemperatur –
men uanset hvordan det ser ud, så bader vi med stor
fornøjelse.
Men jeg tror gerne mange vil høre Vanddybdeformand
Thøger »Skjalden« Johnsen forklare, hvorfor vi igen i 2019
havde lavvande alle andre steder end i pengekassen?
Thøger kort!
Temperaturmålingerne er noget af en specialitet – for det er
imponerende, at Temperaturudvalget formår at måle med 2
decimaler og tillige give pil op eller ned.
Overmåler af 1. Grad Knud Limschou har måtte melde afbud,
men vi kan alligevel løfte sløret for at udvalget har tænkt
stort:
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Vort hæderkronede og utroligt værdsatte Temperaturudvalg
vil gerne komme med nogle forslag til at stimulere
vinterbadningens ritualer med musikalske tiltag.
Første forslag er, at lurblæserne indfinder sig hver morgen ca
7:00 på broen og i løbet af den næste time underholder de
badende vikinger med deres udblæsning.
Skulle dette forslag mod forventning ikke møde den
forventede tilslutning, har vi derfor medtaget et alternativt
forslag:
Andet forslag er, at vi blandt Laugets medlemmer finder 4
strygere, der danner en strygekvartet, der i samme tidsrum
imellem 7 og 8 vil underholde de badende vikinger og
skjoldmøer med deres strygerier.
Hvis det viser sig, at dette forslag heller ikke mødes med den
nødvendige tilslutning, er der en sidste udvej, som er
inspireret af en beretning fra Høvdingen, som gik ud på, at
der en gang var en kvindelig langdistancesvømmer, som fra
sin følgebåd blev underholdt med musik frembragt af en til
formålet medtaget rejsegrammofon.
Det tredje og sidste forsøg på at forsyne de badende
medlemmer med musik, vil derfor være at vi anmoder
formanden for vanddybdeudvalget, som alligevel bader hver
dag, om han ikke kan medbringe en rejsegrammofon i det
omtalte tidsrum, som derefter opsættes og betjenes af
Thøger Johnsen, som samtidig får mulighed for at afsynge
nogle af sine sange med ledsagende musik.
Og Overmåleren af 1. Grad tilføjer med bekymring: Dette
sidste tiltag er dog afhængig af, at det ikke vil afskrække
medlemmerne i at gennemføre deres morgenbadning.
Det er således lagt op til et styrket samarbejde mellem 2 af
vore ualmindeligt vigtige udvalg. Bestyrelsen kan tilføje, at I
meget snart også kan forene Vanddybde- og
Temperaturudvalget i en app på jeres smartphone:
Så kan I hjemmefra se vandtemperatur og vanddybde. Det
vil naturligvis give en ret afslørende statistik, hvis
Vanddybdeformanden ikke snart sørger for mere vand i
karret!
Lauget i bredt og godt samarbejdet
Lauget har en række gode samarbejdspartnere. Som nævnt
sejlede Havnen Lurendrejerne til Havnefesten, hvor vi også
plejer at levere flere frivillige hjælpere.
Havnekontoret hjalp også med at udsætte en ny, rød
fikspunktsbøje i august, hvor vore 2 bøjeeksperter Per Ebert
og Kurt Elliot Larsen fik den fastgjort på havbunden. Dén fra
2018 var nemlig pist væk.
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Den røde bøjes genkomst har vi fået megen ros for.
Havnebestyrelsens formand deltog i vores Standerhejsning
og vi har løbende og fin kontakt.
Lauget er ved Høvdingen også med i bestyrelsen for
paraplyorganisationen Rungsted Havns Venner, der bl.a. står
for den årlige havnefest 3. weekend i august.
Politisk har vi også fået et fint samarbejde: udvalgsformændene Nadja Maria Hageskov og Jan H. Klit fra
Hørsholm kommunalbestyrelse deltog i Standerhejsningen.
Høvding og Næste har også i juli holdt et møde med Jan H.
Klit for at orientere om Lauget og sikre, at vi og de 600
medlemmer ikke glemmes i planerne for udvidelse af
Havnen.
Lauget har også deltaget i kommunens orienteringsmøde om
planerne for kystsikring de kommende år; noget som kan
betyde at Vinterpaladset med den nuværende placering skal
løftes op.
Vi har også et fint samarbejde med de øvrige
søsportsforeninger på Havnen via Søsportsrådet for Rungsted
Havn, hvor vi mødes en gang årligt og bl.a. har valgt en
fælles repræsentant til Havnens bestyrelse.
Rungsted Tanglaug er vi også med i – og igen i år må vi
konstatere, at de forskellige entreprenører har det med at
glemme det fornuftige i, at køre tangen ud et sted, hvor den
føres væk og ikke hen foran Laugets badebro med sort vand
til følge, og heller ikke driver ind, hvor den netop var gravet
op.
Bestyrelsen har en målsætning om, at vi skal være det
bedste vikingelaug nord for Vedbæk og syd for Nivå. Det
mener vi faktisk at vi opfylder ganske fint.
Og selv om Lurendrejerne, når de anduver ad Sydstranden,
altid stopper op og gør et truende udfald mod Vedbæk, så
har vi fint naboskab.
Vedbæk Vikingelaug og Nivå Pingvinerne var således med til
at gøre vore Standerhejsning festligt med et par hilsner,
ligesom Lauget deltager i dåben i Vedbæk og også var med
til Nivå Pingvinernes 14 års fødselsdag.
Lauget er også med i foreningen Vinterbadeforeninger i
Danmark, hvor vi på den årlige generalforsamling og ved
hyppige mailkorrespondancer får megen inspiration og
information.
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Bad med god samvittighed!
Bestyrelsen synes kontingentet er utroligt lavt – alligevel
kniber det for nogle medlemmer at få betalt i løbet af
september.
Kombinationen af MobilePay og Skatmesteren Niels Hjortboes
facon har heldigvis gjort, at vi var nede på 35, som ikke
betalte til tiden i 2019 mod 58 i 2018 og 107 i 2017.
Da Bestyrelsen gjorde de 35 opmærksom på, at vi betragter
manglende betaling som en udmeldelse, fik de enten betalt
eller meldt sig ud.
Men det er da meget nemmere at betale til tiden eller melde
sig ud til tiden.
Igen i år må Bestyrelsen sige: Betal til tiden og bad med god
samvittighed!
Vi er ved at nærme os maksimum
Vi har siden 2008, hvor vi udvidede med Festsalen, ryddet
ventelisten hvert år – og er vokset fra 200 til 588
medlemmer. Heraf blev 64 optaget i 2019.
Og der er p.t. 95 på ventelisten - ny rekord - og med et
maksimum på 600 er der p.t. 15 ledige pladser fra 1.
oktober, hvor et nyt vikingeår starter.
Vi vil gerne byde de nye skjoldunger fra oktober 2019
velkommen, og de, der er tilstede, må gerne rejse sig, når
deres navn nævnes:
Karina Skydt
Anne Lene Schmidt Olesen
Johnny Heyn
Ib Hjorth
Ruth Preetzmann
Pia Knudsen
Hanne Severin
Ellen Margrethe Güttler
Mette Gruhn
Christel Krogh-Larsen
Lene Reuther
Dorthe Balch
Gitte Krogh
Michael Joachim Andreassen
Dorthe Lynge Rasmussen
Tine Jönsson
Christian Wichmann
Lars Olesen Larsen
Pia Koed
Trine Koch
Margit Engen
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Juan Farré
Helle Lange
Jørgen Lange
Karin Hansen
Lise Reventlov Husted
Michael Voll
Allan Blichfeldt Schatt
Jette B. Pedersen
Poul Erik Olsen
Anders Laurentzius
Henriette B. Werge
Julie Blom Eskildsen
Birgit Rønne Ansholm
René Thomsen
Nanna Strange
Anne Stæhr
Peter Thougaard
Carsten Thomsen
Irene Roed
Christian Stensberg
Annett Frank Wengel
Martin Bøge Mikkelsen
Ellen Fuglsang
Myanne Luxn
Lisa Pontoppidan Chahil
Anne-Grete Lysgaard
Bjørn Juell-Sundbye
Henning Iver Agesen
Kirsten Agesen
Susan Harding-Smith
Anders Bek-Pedersen
Frederik Hage
Samir Abboud
Jørgen Fabrin
Lotte Holdgaard Byman
Claus Matthiesen
Ole Østergaard
Pernille Enevoldsen
Henrik Jappe
Bettina Therkildsen
Anne Boye
Michael Rolin
Claus Bo Federiksen

Har jeg glemt nogle, så giv lyd nu!
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De faste højde- og holdepunkter
En rød tråd siden Lauget blev stiftet for 46 år siden er
humoren. Og humoren går igen i vores 4 årlige, muntre
samlinger: Generalforsamlingen, Standerhejsningen med
dåb, Solhvervsfesten og Julebadningen.
Standerhejsning den første lørdag i oktober markerer starten
på badesæsonen. Med dresskode, flagudsmykning og med et
særligt Dåbsklæde og Dåbsdiplom.
I 2019 kunne vi glæde os over, at 20 skjoldunger blev døbt
og dermed avancerede til skjoldunger/vikinger.
Solhvervsfesten 28. november foregik for 3. år i Restaurant
Skovhus. 59 mødte op og fik god mad, fin stemning og ikke
mindst fremragende selskab.
En konkurrence indgik traditionen tro og vinderbordet har frit
slag med hensyn til konkurrence i år. Datoen ultimo
november melder vi senere ud.
Julebadningen 24. december er altid en fornøjelighed med
fælles morgenbord, fællessang og deltagelse af knap 100
medlemmer, som mentalt rustes til juledagens udfordringer
indvortes og udvortes.
Med til at holde traditionerne i hævd og til at binde
foreningen sammen hører også nyhedsbrevet, som i 2019
havde sin 8. sæson med 7 udgivelser.
De blev suppleret af et stigende antal nyhedsmail.
Og Bestyrelsen får glædeligvis fortsat mange positive
tilkendegivelser fra medlemmerne om informationsniveauet
og -kvaliteten. Tak for det!
Økonomi er god
Skatmesteren fremlægger senere regnskabet for 2019.
Vor økonomi er sund – så sund, at vi fra et kontingent på 400
kroner i 2016 kom ned på 300 kroner og 250 kroner.
Bestyrelsen foreslår i aften yderligere en nedsættelse til 200
kroner.
Stik imod samfundsudviklingen har vi således på få år
reduceret kontingentet med 50 %! Uden kvalitetstab!
Som det fremgår af det udsendte regnskab har vi nu en
formue, der giver os et råderum. Det mener Bestyrelsen er
vigtigt:
• Bliver Havnens planer for udvidelse til noget, så skal vi
have et nyt klubhus. Hér er det klogt, at vi ikke er
afhængige udelukkende af fonde, kommune eller andre
eksterne bidragsydere, samt erstatningen for
ekspropriationen.
• Vi ved ikke om den nuværende tilstrømning af
medlemmer reduceres senere.
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•

Vi har 50 års jubilæum i 2024 – måske vil en senere
Generalforsamling synes det er en god idé at bruge
penge på at fejre os selv?

Lauget er i alle henseender godt rustet til fremtiden; en
fremtid, som også kan betyde at meget ser anderledes om få
år.
Men selv om vi på det seneste har været trængt i defensiven,
så er vi klar til at indtage nyt land!
Bestyrelsen har således al mulig grund til at gentage
konklusionen fra de sidste 6 års beretninger: Joh, det
er stadig skønt at være munter helårsvinterbader!
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