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Havne-
visioner: 
Afgøres i 
august
Høvdingen er inviteret 
med i en følgegruppe 
med 12 repræsentant for 
aktører på Rungsted Havn.

Fra april til august er 
der planlagt tre møder, og 
det første bliver en orien-
tering om de input der 
foreløbig er kommet.

Rungsted Havn skriver i 
indbydelsen: 

»Formålet med følge-
gruppen er en løbende 
involvering og opdate-
ring.«

Det indsamlede mate-
riale vil blive præsente-
ret for styregruppen og 
senere for kommunalbe-
styrelsen.

I maj møde har hav-
nebestyrelsen og kom-
munalbestyrelsen en 
workshop, hvor der skal 
arbejdes med forskellige 
udviklingssenarier.

Til august skal kommu-
nalbestyrelsen i forbin-
delse med budgetfor-
handlingerne afgøre, om 
kommunen vil deltage og 
i givet fald hvordan.

Sideløbende vil havne-
bestyrelsen afgøre, om 
det er idé i at fortsætte.

Du kan læse mere om 
visionerne hér.

115 er nu på 
ventelisten
Optællingen søndag 21. 
marts viser, at der nu er 
115 på venteliste til opta-
gelse i Lauget.

Og p.t. er der fem ledi-
ge pladser per 1. oktober, 
når badesæsonen starter.

Kåber og Klæder i kø
32 hærdede helårsvinterbadere må vente med at blive hædret

Tre 25 års Kåber med tilhørende vikingenavn uddelt sidste år. I økologisk bomuld.
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Blandt Laugets hærdede 
medlemmer er der nogle, 
som hvert år påkalder sig 
ekstra opmærksomhed:

Det er de, der har badet 
sig til 10 års Klædet, 25 
års Kåben med tilhørende 
vikingenavn og 40 år 
Klædet.

Tænk, hvor mange dyb i 
Øresund, det er blevet til!

Lauget hylder med stor 
fornøjelse disse ædle 
medlemmer ved at over-
række dem de klædelige 
beviser på generalfor-
samlingen.

Så foreløbig må de tørre 
sig og hytte sig i egne 
klæder.

Forhåbentlig får vi mu-
ligheden for at lave den 

sædvanlige festlige over-
rækkelse på generalfor-
samlingen som er udskudt 
til medio august.

Tidspunktet for modta-
gelsen er for 10 års Klæ-
det det 11. år siden man 
blev medlem og for Kåber 
det 26. år.

I år er der ingen 40 års 
Klæder.

Grete Strauss
Rie Henningsen 

Birthe Næs 
Ole Bjerregaard 

Morten Ulf Jørgensen 
Thomas Barslund.

6 skal have Kåben og vikingenavn - optaget 1995

26 skal have 10 års Klædet - optaget 2010 
Birgit Rysz
Kirsten Nybo Andersen
Annette Overgaard
Karin Hvid Eibye
Else Hillersborg Jensen
Bente Anker Ladefoged
Lena Weilje
Mariann Albjerg
Katrine Hornum-Stenz
Annette Taarnvang

Beate Hermann
Anne Hagemeister
Lotte Wallevik
Lotte Vinde Carlsen
Marianne Bossen
Birgitte Glahn
Tove Chrintz
Hans Christian 
Heidensleben
Jens Bossen

Per Holm-Larsen
Claus Alexandersen
Allan Rasmussen
Jens Bøje Casupei
Kim Reisz
Christian Lauemøller
Christian Damberg
Kapel.

https://borgerlab.horsholm.dk/da-DK/
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Nyt, spændende tang-
forsøg på onsdag
Onsdag-torsdag-mandag er der parkeringsforbud ved badebroen

Tegning: Erling Madsen

Kurt med den 
vandhaftige 
tommestok
Tingene er naturligvis i 
orden i Lauget.

Men medlemshenven-
delser tages altid alvor-
ligt.

Senest har Dirigent, 
Kurt »Lurifax den 2« Elliot 
Larsen måtte finde den 
vandhaftige tommestok 
frem:

Et medlem anførte nem-
lig, at Laugets app med 
måling af vandtemperatur 
og vandstand umuligt 
kunne måle korrekt.

Tommestokken og Kurt 
tog derfor en ekstra vand-
gang:

- Da jeg målte vandet 
ved måleren, viste det en 
vanddybde på 1,04 meter 
- og det passede også fint 
med dét, app’en viste.

Men da han så tog en 
kontrolmåling foran de to 
endetrapper, kom der et 
ganske andet resultat:

- Hér var vandstanden 
1,24 meter - og det skyl-
des, at der er en hulnin-
gen for foden af trappen, 
oplyser han.

Så konklusionen er, at 
måleren måler korrekt, 
der hvor den sidder.

Og vi kan tilføje, at 
vanddybden også varie-
rer i resten af Øresund ...

Nogle vil måske undre 
sig over, om hulningen 
skyldes at Laugets med-
lemmer vejer ekstra me-
get eller har meget store 
fødder.

Men det er ingenlunde 
tilfældet. Rygter vil nem-
lig vide, at det er Vand-
dybdeformand Thøger 
Johnsen, som i nattens 
mulm og mørke har gravet 
ud for at give medlem-
merne indtryk af, at han 
har sørget for ordentlig 
vanddybde!

Molbotangrensningens 
dage er måske forbi i 
næste uge:

- Vi vil som et forsøg 
køre trangen ud ad molen 
og så tømme den i Øre-
sund, fortæller Jesper 
Stoltz.

Han er projektleder i 
entreprenørfirmaet Zøll-
ner, som løser opgaven 
for Hørsholm Kommune.

Parkering forbudt
Det sker onsdag-torsdag 
24.-25. marts med forven-
tet afslutning mandag 29. 
marts:

Da der skal køres med 
store biler betyder det, 
at i disse dage vil det 
være forbudt at parkere 
på molen ud for Laugets 
badebro.

Så Lauget beder dig 
tage hensyn og benytte 

de autoriserede p-pladser 
langs Sydstranden.

To til fire gange
Tangrensningen foretages 
normalt to til fire gange 
om året. 

Aktuelt sker det, fordi 
Rungsted Roklub snart 
har standerhejsning og 
sæsonstart.

Ud over at skabe pas-
sage for roklubben og 
kajakklubben betyder 
fjernelse af tangen også, 
at den ikke ligger og lug-
ter til gene for naboerne.

Tidligere gravede kom-
munen tang op to gange 
om året, men da Rungsted 
Tanglaug - som Lauget er 
medlem af - blev stiftet, 
blev der indgået en aftale 
om, at kommunen betalte 
de to første rensninger.

Og var der så behov 

for nummer 3 og num-
mer 4, betaler Rungsted 
Tanglaug.

Molboløsning
Molboløsningen skyldes, 
at der har været en ten-
dens til, at tangen bliver 
gravet op og kørt et lille 
stykke ud.

Ud for Vinterpaladset 
blev det så tippet af. 

Med to resultater:
En del flød ind hvor det 

lige var gravet op, mens 
en anden del drev ud ved 
Laugets badebro, hvor 
vandet så i nogle dage 
var sort og fyldt med små 
tangstumper.

Men ved at tippe det 
længere ude i Øresund 
vil strømmen forhåbentlig 
føre tangen væk.

Laugets roser Zøllner for 
at lytte og agere.

Tidligere tangrensning: Den blev tippet ud for Vinterpaladset for så enten at drive til-
bage, hvor den var gravet op, eller lægge sig som sort smulder ved Laugets badebro.
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