
Munterheden er i behold
Trods færre deltagere var Laugets generalforsamlig munter

Nyhedsbrev for muntre helårsvinterbadere · nr. 66 august 2020 · 9. årgang

Kåber og vikingenavn til Jens Vasehus, Mads Barslund og Gerda Sonne for 
25 års badning. Helen Glud fik 10 års Klædet og Lurendrejerne truttede.

Danmarks 
billigste 
forening
Vi tager næppe fejl, når vi 
påstår, at Lauget er Dan-
marks billigste forening.

Generalforsamlingen 
sagde ja til bestyrelsens 
forslag om at sætte det 
ned til 200 kroner.

For et helt år!
Blot 55 øre om dagen for 

alle herlighederne og det 
fremragende selskab!

Det er fjerde år og vi 
har halveret fra 400 kro-
ner til 200 kroner.

Og så skal vi minde om, 
at du skal betale de 200 
kroner i løbet af septem-
ber.

Betaler du ikke, betrag-
ter Lauget det som en ud-
meldelse.

Missede du 
10 års Klædet?
Det kneb med at få udle-
veret hæderen for ti års 
regelmæssig badning.

Men fortvivl ikke:
Er du blandt de med-

lemmer som stod på listen 
til et 10 års Klæde, så 
send en mail til Lauget - 
så aftaler vi leveringen.

Se og læs dig 
klogere
Se nogle af Laugsfotograf 
Jesper Alstrøms billeder 
fra generalforsamlingen 
på hjemmesiden.

På hjemmesiden kan du 
også læse bestyrelsens 
beretning.

Og i Vinterpaladset har 
vi kunstudstilling med 
Runeristeren Jens Hages 
muntre tegninger.
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Coronakrisen udskød 
generalforsamlingen 
fra april til mandag 17. 
august.

Og hér var fremmødet 
behersket i forhold til tid-
ligere: Af de 66 tilmeldte 
til middagen dukkede 14 
ikke op, og efterfølgende 
kom en snes ekstra til 
generalforsamlingen på 
Rungstedgaard.

Men humøret var som 
altid i top og med Runeri-
ster Jens Hages spontan-
tegninger til bestyrelsens 
beretning er munterhe-
den i fokus.

Vi er på rette vej!
Høvding Erling Madsen 
kunne i beretningen 
glæde sig over, at vi i 2019 
var ned på 35, som ikke 
betalte til tiden mod 58 og 
107 de to foregående år.

Så vi er på rette vej!
Men betal til tiden ...

Godt rustet 
Havnevisionerne og sau-
naplanerne fik også nogle 
ord med på vejen.

Og Høvdingen konklu-
derede:

- Lauget er i alle hen-
seender godt rustet til 
fremtiden; en fremtid, som 
også kan betyde, at meget 
ser anderledes ud om få 
år.

Godt polstret
Skatmester Niels Hjortboe 
kunne senere fremlægge 
regnskab for 2019 og i 
den forbindelse konstate-
re, at Lauget er veldrevet 
og godt polstret.

Bestyrelsen nævnte i 
den forbindelse, at med 
havnevisionerne er det 
godt at have penge til 
eventuelt nybyggeri.

Den store tilstrømning af 
medlemmer - 64 blev op-
taget i 2019 så vi kom op 

på 588 - bremses af, at vi 
fysisk er nået maksimum.

Og endelig har Lauget 
50 års jubilæum i 2024 - 
dét kunne også være en 
fest værd!

Bestyrelsen gentog 
konklusionen fra de sidste 
seks år: 

Joh, det er stadig skønt 
at være munter helårsvin-
terbader!

Støvniveauet
Under Eventuelt blev 
spørgsmålet om rengø-
ring rejst.

Der var delte meninger 
om, hvorvidt Lauget bør 
betale for professionel 
rengøring eller om det 
fortsat skal være en natur-
lig del af et medlemskab 
at bidrage til fælleskabet.

Bestyrelsen og rengø-
ringskoordinator Grete 
Strauss vil fortsat overvå-
ge og overveje emnet.

http://horsholm-rungsted-vikingelaug.dk/?page_id=477&page=2/#gen20


Lidt blev der skiftet ud i 
Laugets bestyrelse: Britt 
Vinderslev kom ind i.

Desuden blev Høvding 
Erling Madsen og Skat-
mester Niels Hjortboe 
blev genvalgt. 

Og det samme blev revi-
sor Mads Barslund.
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Sådan ser 
bestyrel-
sen ud nu

Sådan ser Laugets bestyrelse ud nu: Dirigent Kurt Elliot Larsen, Skatmester Niels Hjortboe, 
Næste og Overbestyrer Jes Gerstrøm, Høvding Erling Madsen og Havfrue Britt Vinderslev.

Havnevisionerne rører på sig
Senest har kommunalbestyrelsen i denne uge nikket ja - men intet er lagt fast endnu

Foreløbig skitse med visionerne for en smukkere badestrand og et badeområde ud for Vinterpaladset. Det kan ændres!

Visionerne for Rungsted 
Havns fremtid kom et 
skridt nærmere realitet, 
da de tirsdag 18. august 
blev drøftet med Hørs-
holm Kommunalbesty-
relse.

Politikerne kunne godt 
lide planerne - og skal nu 
finde nogle penge over de 
kommende fem år,

Havnen skal moderni-
seres og udvides med 200 

bådepladser:
- Forslag til løsning af 

indsejling, parkering, 
trafik, gæstepladser, 
højvandssikring, ung-
domsarbejde, strand, 
roerne, vikingerne m.m. 
indgår også i den råskitse, 
I kan se i præsentationen, 
oplyser næstformand 
Niels Ryhding, som også 
repræsenterer Lauget i 
bestyrelsen.

Alt kan ændres!
Det skal understreges, at 
det er en foreløbig skitse, 
og alle brugere inddrages 
hen over 2021 i detail-
planlægningen.

Havnechef Anders Sö-
derberg oplyser, at der er 
stor fokus på, at brugere 
inddrages - og derfor lig-
ger planen bestemt ikke 
fast.

Skitsen smukkererer 

Sydstranden, bevarer Vin-
terpaladset, men laver et 
badeområde med klipper 
mellem Vinterpaladset og 
Laugets badebro.

Det vil betyde, at broen 
eksproprieres og et nyt 
badested for Lauget ind-
går i det nye anlæg. 

Du finder præsentatio-
nen på Rungsted Havns 
hjemmeside.

https://rungsted-havn.dk/wp-content/uploads/2020/08/20200818-Praesentation-Rungsted-Havn-Temamoede-web.pdf


holde de badende vikin-
ger og skjoldmøer med 
deres strygerier.

Rejsegrammofonen
Hvis det viser sig, at dette 
forslag heller ikke mødes 
med den nødvendige til-
slutning, er der en sidste 
udvej.

Den er inspireret af en 
beretning fra Høvdingen, 
som gik ud på, at der 
engang var en kvindelig 
langdistancesvømmer, 
som fra sin følgebåd blev 
underholdt med musik 
frembragt af en til formå-
let medtaget rejsegram-
mofon.

Formanden for vand-
dybdeudvalget - som 
alligevel bader hver dag 
- anmodes om at medbrin-
ge en rejsegrammofon.

Vanddybdeformand 
Thøger Johnsen betjener 
grammofonen og kan 
samtidig afsynge nogle 
af sine sange med ledsa-
gende musik. 

Men Overmåleren af 1. 
Grad tilføjer med bekym-
ring: 

- Dette sidste tiltag er 
dog afhængig af, at det 
ikke vil afskrække med-
lemmerne i at gennemføre 
deres morgenbadning.

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

Havfrue Britt Vinderslev og Dirigent Kurt Elliot Larsen.
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Forslag om fire 
Laugsstrygere
Temperaturudvalget hæver niveauet

Tegning: Jens Hage

Et epoke- og tværgåen-
de samarbejde mellem 
Vanddybbdeudvalget og 
Temperaturudvalget duk-
kede op på generalfor-
samlingen.

Temperaturudvalgets 
formand Overmåler af 1. 
Grad Knud Limschou hav-
de fremsendt et indlæg til 
bestyrelsens beretning, 
hvor udvalget gerne vil 
»stimulere vinterbadnin-
gens ritualer med musi-
kalske tiltag«.

Tre gode forslag
Første forslag er, at Lu-

rendrejerne indfinder sig 
hver morgen cirka 7 på 
broen og i løbet af den 
næste time underholder 
de badende med deres 
udblæsning.

De fire strygere
Skulle dette forslag mod 
forventning ikke møde 
den forventede tilslutning, 
har vi derfor medtaget et 
alternativt forslag:

Blandt Laugets medlem-
mer finder vi fire strygere, 
der danner en strygekvar-
tet, der i samme tidsrum 
imellem 7 og 8 vil under-

To bliver 
forfremmet
Laugets 16 ualmindeligt 
vigtige udvalg er årsagen 
til, at det kører så godt. 

Bestyrelsen havde godt 
nyt til to medlemmer af 
Pligthuggerudvalget, som 
fremover kan sætte nye 
titler på c.v.’et:

Pligthuggerassistent-
aspirant-elev på prøve 
Henning Petersen har i fin 
stil udstået sin prøvetid.

Og Jakob Grip - der 
startede som Isbryder-
assistent-aspirant-prak-
tikant, men i erkendelse 
af manglen på is sidste 
år blev forfremmet til 
Pligthugger-assistent-
aspirant-elev på prøve 
- kan sammen med Hen-
ning Petersen nu kalde 
sig Pligthugger-assistent-
aspirant-elev.

Saunaplaner 
lever endnu
- Genfinder politikerne 
den sunde fornuft, så er 
bestyrelsen klar til at gen-
optage dialogen.

Sådan sagde Høvding 
Erling Madsen i beretnin-
gen om saunaplanerne. 

Som nævnt i sidste 
nummer af nyhedsbrevet 
mener bestyrelsen ikke, 
Lauget kan gå ind i sagen 
med offentlig adgang.

Men efter generalfor-
samlingen er der dukket 
en mulighed op for at 
kombinere tingene.

Laugets bestyrelse vil 
derfor drøfte muligheder-
ne lørdag 29. august.

Vigtige datoer 
Standerhejsning & dåb:
Lørdag 3. oktober 
- morgenmad kl. 8.15,
Vinterpaladset.
Julebadning: 
Torsdag 24. december 
kl. 8.30,  Vinterpaladset.

Der var Havfrueskift: 
Emma Bonfils ønskede at 
stoppe efter fire år som 
først Skatmester og der-
næst Havfrue.

For at ruste efterfølge-
ren bedst muligt, havde 
hun medbragt arbejds-
beklædning i form af en 

ualmindelig klædelig 
grøn paryk til sin efter-

følger i bestyrelsen: Britt 
Vinderslev.
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Havfrue-
skifte
Britt Vinderslev nyt 
bestyrelsesmedlem

Temperatur-
udvalgets 
ene bud på, 
hvordan det 
kan blive 
endnu 
sjovere at 
bade ...
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