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Vinter-
paladset
fortsat lukket
Vinterpaladset er fortsat 
lukket.

Fredag 21. april trådte 
nye corona-lempelser 
i kraft, men de gør det 
stadig ikke muligt at åbne, 
da der fortsat er krav om 
daglig stikprøvekontrol 
af, at medlemmerne har 
coronapas, samt krav til 
daglig, grundig rengøring 
samt flere dagelige ren-
gøringer af dørhåndtag.

Det finder Bestyrelsen 
det fortsat umuligt at leve 
op til.

De otte tælles 
på en ny måde
Reglen om maksimalt otte 
på badebroen gælder 
fortsat - men vi tæller nu 
på en ny måde:

Hidtil har de, der er i 
vandet, også talt med. Nu 
er det kun antallet på ba-
debroen, der tælles med i 
de otte.

Det varme vejr bety-
der, at flere svømmer ud 
til den røde bøje - og i 
mellemtiden kan andre 
sagtens nå at bade.

Det vil derfor være 
uhensigtsmæssigt at »bø-
jesvømmere« blokerer for 
en plads.

Samtidig ved vi fra 
sidste år, at badende fra 
den kommunale badebro 
på Sydstranden svømmer 
ind foran Laugets bade-
bro - og dermed skaber 
optællingsforvirring.

Det varmere vejr gør 
også, at vi møder op med 
mindre tøj på og derfor 
hurtigere kan klæde om.

Flydespærren flyttes
Den er ved en fejl placeret for tæt på Laugets røde vendebøje

Øverst tv. Laugets røde bøje, th. badeplatformen. Hørsholm Kommunes legeplads vil 
formentlig betyde ekstra slitage på Laugets badebro, forrest. 

Dét regner vi naturligvis med, at kommunen vil kompensere for.

Foto: E
rling

 M
ad

sen

Hørsholm Kommunes nye 
legetøj, badeplatformen, 
er nu kommet op.

Havnechef Anders 
Söderberg beklager, at 
flydespærren ved en fejl 
er placeret for tæt på 
Laugets røde vendebøje, 
så det er umuligt at vende 
ved den. 

Han lover, at flydespær-
ren snarest rykkes.

Sikkert badeområde
Ideen med den synlige, 
men ikke smukke, gule 
flydespærring er, at den 
skal forhindre sejlads i 
badeområdet.

Primært skal den 
forhindre motorbåde og 
jetski i at komme ind, hvor 
der bades, men det vil da 
være herligt, hvis kajak-
ker og robåde også sejler 

uden om badeområdet!
Kommunens forrige 

badeplatform rev sig 
løs og lavede skader for 
92.000 kroner på Lauges 
badebro, så den nye er sat 
bedre fast.

Vanddybdeformanden 
øjner en ny chance
Laugets app - hvor du kan 
tjekke vandtemperatur 
og vanddybde hjemmefra 
og dermede forberede 
dig på, om du skal agere 
fladfisk eller kan svømme 
frit uden at gå på grund - 
er blevet populær.

Den gør det også muligt 
at følge vandstanden.

Det er Vanddybdefor-
mand Thøger »Skjalden« 
Johnsen naturligvis klar 
over; ikke mindst fordi 
Bestyrelsen fortsat må 

konstatere, at hans indsats 
hyppigt svigter.

Derfor ser han nu 
flydespærren som en ny 
chance til at få vendt bil-
ledet og få genoprettet 
tilliden til hans embede:

- Jeg har inspiceret den 
i kajak og har en plan om, 
at den må kunne udvides 
og bruges til at holde van-
det inde i badeområdet, 
fortæller han med den 
sædvanlige optimisme.

Vi har de sidste cirka 
ti år oplevet Vanddybde-
formandens optimistisk 
meldinger, som hvergang 
er druknet i al det vand, 
han har hældt ud af ørene.

Hvordan vil det gå hans 
nye plan? 

Vi lover at følge udvik-
lingen tæt i nyhedsbrevet!
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Endelig en positiv nyhed
Generalforsamlingen holdes mandag 9. august på Rungstedgaard

Skiltene 
forsvinder
Vi har konstateret, at 
skiltene om at Vinterpa-
ladset er lukket og om 
adgangsbegrænsningen 
på badebroen flere gang 
er taget ned.

 Heldigvis er alle med-
lemmer orienteret om 
reglerne - og kan derfor 
med et smil også informe-
re turister, som eventuelt 
ikke kender dem.

Ventelisten 
vokser stadig
Der er søndag 23. maj re-
gistreret 129, som træder 
vande på ventelisten.

Primo september afgø-
res det, hvor mange - eller 
få snarere - der er plads til 
at optage per 1. oktober, 
hvor badesæsonen starter.

Sådan får du 
en bombizz
Alle medlemmer af Lauget 
har mulighed for at købe 
en bombizz, så du kan 
køre i bil ud til Vinterpa-
ladset i sommerhalvåret, 
hvor pylonerne er i drift.

Du kan læse mere på 
Laugets hjemmeside - 
hvor der også er masser 
af andre nyttige informa-
tioner.

Sæt x i 
kalenderen 
Mandag 9. august kl. 20: 
Generalforsamling, 
Rungstedgaard.
Middag kl. 17.30.
Lørdag 2. oktober 
kl. 8.15:
Standerhejsning og dåb 
med morgenbord. 
Vinterpaladset.
Fredag 24. december 
kl. 8.15: 
Julebadning med 
morgenbord. 
Vinterpaladset.

Endelig lysner det - ende-
lig kan vi komme med en 
positiv corona-nyhed!:

De seneste corona-lem-
pelser gør det muligt at 
holde generalforsamling.

Naturligvis på en måde, 
så alle corona-krav over-
holdes, så du sikkert kan 
deltage.

Så under forudsætning 

af, at der ikke kommer 
ændrede regler, kan du 
godt sætte kryds i kalen-
deren:

Mandag 9. august kl. 20 
på Rungstedgaard  - med 
mulighed for at deltage 
i middagen, som starter 
med en velkomstdrink 
klokken 17.30.

Denne muntre aften vil 

bl.a. byde på hyldning 
af de seks medlemmer, 
som skal have Kåben for 
25 års badning og de 26, 
som hædres med 10 Års 
Klædet.

Der kommer snarest en 
indkaldelse ud, og på et 
senere tidspunkt informe-
res modtagerne af Kåber 
& Klæder nærmere.

I al 
hemmelighed 
- og på grund 
af et fastrustet 

beslag - blev det 
nødvendigt for 

Pligt-
huggerudvalget 

at forlænge 
badesæsonen. 

Men tirsdag 
11. maj 

klokken 20.28 
kunne Pligt-

huggerassistent 
Flemming Voss 

klatre ned fra 
taget efter at 

have skiftet 
Laugets vimpel 

ud med den 
røde-hvide 
vimpel, der 

markerer 
sommeren.

Stor interesse for Havnen
Ønsker for 250 millioner kroner - dobbelt så meget som budgettet
Borgere og foreninger 
har i den grad vist inter-
esse for Rungsted Havns 
visionsplaner:

Fasen, hvor der er 
samlet ideer ind, er netop 
overstået, og der er kom-
met flere end 1.000 ønsker 
for tilsammen cirka 250 
millioner kroner - eller 
det dobbelt af det budget, 

der arbejdes med.
Ultimo august sorteres 

med hård hånd.
Høvding Erling Madsen 

er med i en følgegruppe, 
og Laugets bestyrelse 
har bl.a. bemærket, at 
planerne om masser af 
aktivitet på Sydstrand og 
Klippeøen - altså hvor 
Vinterpaladset ligger - vil 

være en omklamring af 
Lauget og svært uforene-
ligt med medlemmernes 
fremhævelse af den ro, de 
nyder, når de bader.

Næste step er en drøf-
telse i Hørsholm Kommu-
nalbestyrelse ultimo maj.

Læs Hvidbogen hér. 
Bilagene finder du hér.
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