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Generalforsamlingen
i august 2020
var sidste
gang vi kunne
samles - nu
er vi klar igen
mandag
9. august.
Personerne på
billedet har
ikke relation
til artiklen
herunder.
Læs mere på
side 4, hvor
du også kan
læse at Vinterpaladset
genåbnes.

Krystere har vi ikke brug for
Trist at anonyme smædeskrivelser fejlinformerer og går efter budbringeren
Af Erling Madsen
aut. Høvding
Hørsholm-Rungsted
Vikingelaug
Det er krystere, der gemmer sig
bag anonyme angreb på andre.
Og normalt fortjener anonyme
smædeskrivelser at ryge i papirkurven.
Bestyrelsen har imidlertid valgt at
optrykke de to seneste på de næste
to sider, så medlemmerne kan se,
hvad det er for udemokratiske
metoder, der benyttes til at fejlinformere og gå efter personer.
Bestyrelsen er altid parat til at
modtage kritik af det arbejde, vi
udfører.
Men her er vi ude i noget, der
nemt kan skabe dårlig stemning,
hvis de fejlagtige påstande får lov at
stå uimodsagt.
Hærværk mod opslag
To gange er der begået hærværk
ved, at opslagene om at Vinterpaladset er lukket, er fjernet.

I stedet er lagt de anonyme skrivelser ved indgangsdøren.
Flere bestyrelsesmedlemmer har
også været ude for kraftige angreb
fra medlemmer.
Et bestyrelsesmedlem blev således beskyldt for at bestyrelsen
vil demonstrere magt og bruger
nazimetoder, når der skiltes med
et begrænset antal ad gangen på
badebroen.
I et andet tilfælde blev et bestyrelsesmedlem beskyldt for at være
Erdogans forlængede arm.
Men i de to tilfælde var det i det
mindste medlemmer, som ansigt-tilansigt kom med beskyldningerne.
Hvor urimelige de end måtte
være.
Ikke særregler
Heldigvis får bestyrelsen løbende
uopfordrede mail fra medlemmer,
som roser indsatsen for at passe på
os alle sammen.
Og det er jo netop humlen i det
hele: Bestyrelsen har ikke lavet
lokale regler.

Vi er udtrykkeligt blevet pålagt
at sikre, at myndighedernes regler
- baseret på et flertal i Folketinget føres ud i livet.
Derfor er det skuffende, at nogle
medlemmer ikke kan se det urimelige i at skyde budbringeren.
Find den muntre tone frem
Kritikken i de to skrivelser på de
næste sider baserer sig på manglende indsigt i, hvad kendsgerningerne er.
Og derfor er der tale om fejlinformation.
Det er trist at kritikken kommer
fra en, der ikke tør stå frem og
lægge navn til kritikken.
Bestyrelsen håber derfor ikke,
at dette skal være den nye stil i
Lauget!
Vi venter fortsat, at flertallet af
medlemmer går ind for demokrati,
fairness og den muntre tone, som i
snart 47 år har været kendetegnede
for Lauget.
Og der er altså grænser for, hvad
frivillige ledere skal acceptere.
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Generalforsamlingen
forude

Kan du huske, da der var trængsel ved Vinterpaladset? Billedet er fra sidste gang; nemlig
til Standerhejsningen den første lørdag i oktober 2019. Vi ses igen lørdag 2. oktober.

Så åbner Vinterpaladset
Restriktionerne på badebroen fjernes - på vej mod normale tider
I lyset af, at myndighederne er ved at genåbne
Danmark, har bestyrelsen
truffet to vigtige beslutninger.
Vinterpaladset genåbnes og der vil ikke være
begrænsning på antallet
på badebroen.

Ændringen træder i
kraft onsdag 16. juni.
Og der vil være disse
praktiske regler:
• maks. 20 i Vinterpaladset ad gangen
• hold 1 meters
afstand
• brug håndsprit

•

du skal have
coronapas.
Foreninger skal ikke
længere lave stikprøvekontrol af coronapas, men
det baseres på tiltro til
medlemmerne.
Og der er ledige pladser på rengøringslisten!

Dåben kan sætte rekord
Corona-pausen betyder, at to årgange kan blive døbt 2. oktober
Der kan blive brug for rigtig mange Dåbsdiplomer
og Dåbsklæder lørdag 2.
oktober!
Alle, der blev medlem i
2019, kan blive døbt i år.
Men da vi ikke holdt
dåb i 2020, står der også
en stribe, som blev medlem i 2018, og tripper for
at blive døbt.

Og endelig er der som
sædvanlig åben for, at
de, der er blevet medlem
tidligere - men ikke er
blevet døbt endnu - kan
melde sig.
Rekorden er dåb efter
21 års medlemsskab!
Fra 2018 har vi 52 potentielle dåbskandidater.
Fra 2019 er det 63.

Endelig skal vi heller
ikke glemme Det Fremskudte Sangkor med
de nyoptagne - og som
konsekvens af aflysningen i fjor vil både de, der
blev optaget i 2020 og
2021 have mulighed for at
deltage.
Morgenbordet og fællessang indgår også.

Den corona-udskudte generalforsamling er fastlagt
til mandag 9. august klokken 20 på Rungstedgaard.
Og som traditionen
byder, får du mulighed for
- mod en mindre betaling
- at deltage i spisningen
inden.
Hér serveres velkomstdrinken klokken 17.30.
Der kommer i nær
fremtid en indkaldelse
ud, hvor du også kan se,
hvordan du melder dig til
middagen.
Deltager du »kun« i generalforsamlingen kræver
det ikke tilmelding. Der
kommer også info ud om,
hvem der skal have Kåber
& Klæder.

Ventelisten
vokser fortsat
Interessen for at blive vinterbader fortsætter.
Ventelisten er nu på 131
- og foreløbig er der otte
udmeldte, så i hvert fald
kan optages otte per 1.
oktober.
Alle på ventelisten får
besked ca. 1. september.

x

Sæt
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.
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