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Tegning fra general-
forsamlingen i august, 
hvor vanddybdeformand
Thøger Johnsen fortalte 
om sine kajakture til Ved-
bæk efter vand. 
Nu arbejder han med 
en plan om en vandturbine 
ved Helsingør-Helsingborg 
samt et Bundhøjdeudvalg.

Nej tak og ja 
tak igen i år
20 sagde nej tak, 32 blev 
optaget - og der er nu 70 
på ventelisten.

Dermed oplevede vi for 
tredje år i træk, at nogle 
på ventelisten alligevel 
ikke ønsker at blive med-
lem - men tilstrømningen 
fortsætter.

Maksimalt 10
Myndighedernes krav om 
maksimalt 10 personer i 
et lokale gælder også i 
Vinterpaladset.

Og det er det fysiske 
antal, der tæller.

Du kan altså ikke lægge 
dit tøj og tro, at du så har 
»reserveret« én af de ti 
pladser til du kommer 
retur fra badet.

Så stop i døren og tæl 
til 10.

Ros til de 
mange
Det er herligt at se, at ren-
gøringslisten stort set er 
udsolgt resten af året.

Dejligt at så mange 
medlemmer gider gøre 
en indsats.

Brug for nøgle
Har du brug for en ny 
nøgle, så gå ind på hjem-
mesiden.

Under Om Lauget finder 
du menupunktet Nøgle til 
Vinterpaladset.

En udvej
Vil du meldes ud, så er 
det nemmest at gå ind på 
hjemmesiden under Om 
Lauget - Udmeldelse.

Så får du i øvrigt dit 
nøgledepositum retur.
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Vandstanden i Øresund 
burde være flere meter 
højere.

I hvertfald med al det 
vand, vanddybdeforman-
den gennem årene har 
hældt ud af ørene.

Og som Thøger Johnsen 
nu konstaterer:

- Jeg er lige så uduelig, 
som jeg altid har været!

Det er da også grunden 
til, at han i en halv snes 
år er blevet genvalgt på 
generalforsamlingen, så 
han kan gøre det bedre i 
det kommende år.

Under ekstra pres
Den nye app, som ubøn-
hørligt afslører vanddy-
den - eller manglen på 
samme - betyder dog 
ikke, at Vanddybdeudval-
get stopper indsatsen.

Tværtimod er vanddyb-
deformanden optimistisk, 
om end han erkender, 
appens afsløring af sand-

heden om den manglende 
dybde lægger et ekstra 
pres på ham.

Han har derfor en stra-
tegi: Han vil fortsat tage 
kajakken til Vedbæk for at 
hente et par spande vand 
i ny og næ.

Og ifølge Thøger John-
sen er det en farefyldt 
færd, som giver ham et 
adrenalinkick:

- Jeg er i fare for at blive 
opdaget af Vedbæk-vikin-
gerne: De har jo samme 
vandforhold som os, så 
deres vanddybde falder, 
når jeg stjæler vand.

Han føjer til, at det også 
har krævet specialudstyr:

- Jeg har anskaffet et 
sort overtræk til kajak-
ken og henter vand i ly af 
mørket ...

Vandturbine på vej
Vanddybdeformanden har 
også en unik idé mere, 
som han i øjeblikket ar-

bejder intenst med:
- Jeg tror, at hvis jeg får 

sat en vandturbine op ved 
Helsingør-Helsingborg vil 
jeg nemmere kunne styre 
vandtilførslen, erklærer 
han optimistisk.

Bundhøjden i fokus
Thøger Johnsen angiver 
på sit c.v. en særlig eks-
pertise i form af et halvt 
bifag i geografi.

Det første ham i studie-
tiden til Ho Bugt nord for 
Esbjerg, hvor han lå og 
målte strømpåvirkninger.

Med denne særlige eks-
pertise mener han, at op-
gaven nu er for stor og for 
kompleks for Vanddybde-
udvalgets ene mand:

- Det må være på tide, at 
vi opretter et Bundhøjde-
udvalg - og samtidig stil-
ler skovle og spande på 
badebroen, så hvert med-
lem kan tage en spandfuld 
sand med op ...
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Nemmere at holde sig på måtten
Pligthuggerudvalget ruller sig rigtig ud og har fod på det hele

Foto: Erling Madsen

Pligthuggerudvalget gør 
det nemmere for alle 
medlemmer at holde sig 
på måtten:

Der er lige lagt en måtte 
uden for hoveddøren, så 
sand og snavs ikke tages 
med ind. 

Og det er derfor en god 
idé at lade være med at 
gå langs stranden når du 
går fra bilen til Vinterpa-
ladset!

Den indvendige og 
slidte  måtte skiftes også. 
Også et resultat af et med-
lemsønske.

Mere bromåtte
Og så planlægger Pligt-
huggerne at måttedække 
hele badebroen.

Der er kommet rigtig 
mange positive kommen-
tarer til den nye, behage-
lige måtte.

I første omgang blev 
den lagt, så man kan gå 
fra molen til de tre trap-
per.

Men ønsket om at få 
hele vores badebro dæk-
ket af måtter gør, at Pligt-
huggerudvalget vil flytte 
måtterne, så der bliver 
plads til en ekstra måt-
tebane.

Mere oplysning
Bestyrelsen har også fået 
en henvendelse fra nogle 
af de tidlige morgenba-
dere.

De savner lidt oplysning.

Derfor kigges også på, 
om der kan lægges mere 
lys ind langs Vinterpalad-
set mod Øresund, så de 
tidligere badere bedre 
kan se, hvem de bader 
med.

Det er ikke nødvendig-
vis en fordel. 

Men omvendt er det ge-
nerelt godt at være oplyst.

Mange talenter
Pligthuggerudvalgets 
medlemmer har mange 
talenter.

Og de har i hvertfald 
fod på sagen.

Således er det Pligthug-
gerassistentaspirantelev 
Jacob Grip, som er fodfo-
tomodel på billedet.

Feet back: Lauget lytter til medlemmernes ønsker og ruller måtten ud.

Ser sort ud
Det ser sort ud for to af 
Laugets fire årlige sam-
linger:

Solhvervsfesten er 
corona-aflyst, og som det 
ser ud nu bliver der heller 
intet Julebad 24. decem-
ber.

Sauna må 
sejle selv 
Det aftalte samarbejde 
mellem Lauget og den 
nye Rungsted Nord Bade-
laug - som har skiftet navn 
til Rungsted Havbad - er 
sat på stand by.

Saunaforeningen havde 
skrevet ind i sine vedtæg-
ter, at Lauget havde en re-
præsentant i bestyrelsen.

Det har Rungsted Hav-
bad fortrudt, men Lauget 
holder døren åben for 
dialog, når den nye fore-
ning har fået fodfæste.

Den flydende sauna 
ventes i vandet i januar.

Tjek Laugets 
hjemmeside
Der altid en god idé med 
mellemrum at tjekke Lau-
gets hjemmeside.

Du finder linket nederst 
på siden i den grå kasse.

Den Elektroniske Viking 
Søren Wennemoes har 
gjort det nemt for dig at 
se, hvad der er af nyt:

I højre side af forsiden 
finder du OBS-spalten 
med oversigt over de nye-
ste indlæg.

P.t. bruges en stor del 
af pladsen på en opsum-
mering af Laugets corona-
regler.

Vigtige datoer
Coronabegrænsningerne 
betyder desværre, at vi er 
løbet tør for datoer.

Men vi håber da på ge-
neralforsamling til april.

Havnen og 
planerne  
i særnummer

Giv din mening til kende 
om planerne for udvidel-
sen af Rungsted Havn.

Lauget udsender snart 

et særnummer af nyheds-
brevet med en gennem-
gang af skitserne med 
håb om tilbagemeldinger.
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