6. august 2021
Bestyrelsens beretning til Generalforsamlingen
Mandag 9. august 2021
Den omvendte
verden

Joh, det er stadig skønt at være munter helårsvinterbader!
Sådan har bestyrelsen sluttet beretningen de foregående 8
år.
For nu, hvor verden igen er klar til at blive erobret af
vikingerne er der god grund til at slå fast, at Lauget er tilbage
i god, gammel og munter stil!
Apropos dét at vende om på rækkefølgen, så nævnte vi
sidste år, at corona havde skabt den omvendte verden:
I tidernes morgen var det vikingerne, der hærgede verden –
nu er det coronaen, der hænger verden.
Men nu er vikingerne ikke længere trængt i defensiven!

Planche 1
Ja faktisk har vikingerne igen i år været godt med i billedet,
idet Nationalmuseet har åbnet udstillingen »Togtet« om
vikingerne og kulturminister Joy Mogensen har bedt UNESCO
om, at vikingernes ringborge gøres til verdens arv.
Det manglede da bare – og vi vil naturligvis arbejde på at få
Vinterpaladset med ind på UNESCO’s liste …

Planche 2

Godt vi passede på hinanden
Bestyrelsen takker for opbakningen fra rigtig mange
medlemmer, som har påskønnet, at vi har forvaltet
myndighedernes krav på en måde, så vi trods alt har kunnet
opretholde badningen; om end det blev til udendørs
omklædning, da Vinterpaladset måtte lukke.
Vi har desværre også været ude for medlemmer, som har
angrebet bestyrelsesmedlemmer personligt på lidet
smigrende måde.
Dét er vi kede af: Bestyrelsen er blevet pålagt nogle opgaver
af myndighederne, og det er derfor ude i hampen af gå efter
budbringerne.
Men vi tilskriver det midlertidig frustration over de
begrænsninger vi alle blev udsat for.
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Generalforsamlingen
Ligesom sidste år betyder corona, at vi har måtte flytte
generalforsamlingen fra april til august.
Men vi er rigtig glade for atter at kunne samles – og atter at
genoptage én af Laugets hyggelige traditioner.
Sammen med Standerhejsning og dåb lørdag 2. oktober,
Solhvervsfesten i slutningen af november og Julebadningen
24. december er det de 4 søjler, som fællesskabet i høj grad
bærer på.
Kontingentet har atter i 2020-21 været lavt; nemlig på 200
kroner.
Tænk, hvad du får at godt selskab og naturoplevelser for blot
55 øre om dagen!
Og du skal ikke spise mange rundstykker til Standerhejsning
og Julebadning før, du nærmest bliver betalt ofr at være
medlem af Lauget!
Napper du også syltetøj, ost og en lille én, så er der gevaldigt
overskud på din personlige kontingentkonto!
Ny udgave af Vinterpaladset?
Som det udsendte regnskab – som Skatmesteren senere vil
gennemgå – så har Lauget en fornuftig økonomi selv om vi i
flere år har holdt igen med kontingentopkrævningen; ja
faktisk har vi nedsat kontingentet over flere år fra 600
kroner.
Men det er muligt, at vi får brug for penge – det ved vi mere
om i slutningen af august, hvor Hørsholm Kommunalbestyrelse har budgetseminar.
Hér vil vi se om kommunen vil sætte kommunens bidrag på
+60 millioner kroner af, som er en forudsætning for at
havnevisionerne til 120 millioner kroner + ændringer på
Sydstranden.
Føres planerne ud i livet, er der lagt op til, at der skabes et
attraktivt aktivitetsmiljø året rundt på Sydstranden og den
nye Klippeøen, som vil ekspropriere Laugets 600.000 kroner
dyre badebro og »isolere« Vinterpaladset og Parken midt i de
nye herligheder.
Lauget er eneste forening, som bruger Havnen 365 dage om
året – og dét har vi gjort i 47 herlige år. Da vi bl.a. fra en
undersøgelse ved, at Laugets 600 medlemmer kommer for at
nyde freden og roen, så vil vi unægtelig få det svært med
Klippeøen!
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Bestyrelsen opfatter helt klart, at Vinterpaladsets placering
ligger i vejen for udviklingen.
Dét kan vi så sidde og surmule over. Hvad skulle vi få ud af
det?
Derfor har vi valgt at deltage konstruktivt og foreslået, at vi
flytter længere ud på den nye 700 meter lange nye udgave af
Sydmolen.
Vi får den ro, vi holder så meget af. Vi får også en vanddybde
på 2,5 meter; noget som Vanddybdeudvalget hidtil ikke har
formået at skaffe os!
Og da vi i givet fald står i en helt ny situation, kan det give
anledning til at se på, om hvilke behov vi har til faciliteter:
Hvad skal vi bruge af plads til omklædning? Til opbevaring?
Ja, måske skal vi supplere med en sauna?
Bliver havnevisionerne for alvor skudt i gang ultimo august,
vil bestyrelsen nedsætte et udvalg, som skal se på
mulighederne med helt nye øjne.
Pludselig kommunal stilhed
Corona-restriktionerne har også betydet, at det samarbejde,
vi normalt har med vore naboforeninger i forbindelse med
dåb har været aflyst.
Rungsted Tanglaug har også holdt lav profil, og Rungsted
Havnefest - hvor Laugets eminente Lurblæserlauget
Lurendrejerne og flere frivillige hjælpere bidrager - blev
sprunget over i 2020.
Søsportsforeningen for Rungsted Havn - som består af alle de
foreninger, der ikke er sejlklubber – har et årligt møde. Og
hér blev det aftalt, at vi samarbejder, så vi kan få optimal
indflydelse på havnevisionerne, som betyder udfordringer for
4 ud af 5 foreninger; herunder Lauget.
Vi har i årets løb haft et fint samarbejde med Havnekontoret,
mens det normalt fine samarbejde med Hørsholm Kommune
strandede på besynderlig vis.
Da Folketinget ophævede anlægsloftet, fik kommunen travlt
med at få sat en masse ting i gang – det er jo altid godt at
kunne fremlægge en liste over de mange ting, der er kommet
til, nu hvor vi nærmer os kommunevalget …
Ét af tiltagene var realiseringen af en eksisterende plan om
en sauna i forbindelse med Vinterpaladset.
Bestyrelsen gik sammen med havnechef Anders Söderberg
ind i et konstruktivt arbejde og brugte en del tid på budgetter
og praktiske udfordringer.
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Vi så en udfordring i, at med cirka 4 måneders åbningstid og
plads til cirka 15 ad gangen, var det svært at lave offentlig
åbning, som kommunen krævede.
Vi forudså også problemer med at håndhæve ro og orden.
Derfor stillede vi et spørgsmål til kommunen om den
offentlige åbning.
Kommunen svarede aldrig.
Men pludselig læste vi i Ugebladet, at kommunen havde
fundet andre til at bestyre saunaen, og formanden for den
nystartede foreningen fortalte, at da ingen andre ville drive
saunaen, var det nødvendigt at starte foreningen.
Det er så ikke i overensstemmelse med sandheden!
Vi tog så en dialog med saunaforeningen Rungsted Havbads
formand og havnechefen for at se, om vi kunne samarbejde.
Lauget fik tilbudt en plads i den nye forenings bestyrelse og
takkede ja.
På den stiftende generalforsamling besatte saunaforeningen
imidlertid Laugets plads med en anden. Og Lauget blev
efterfølgende mødt med krav om en plads i Laugets
bestyrelse som modydelse, hvilket vi igen forklarede kræver
en vedtægtsændring og derfor ikke umiddelbart kunne lade
sig gøre.
Det er i slutningen af juni i år på saunaforeningens generalforsamling udlagt til, at Lauget ikke er interesseret.
Det er altså heller ikke i overensstemmelse med sandheden!
Lauget er forsat bannerfører for samarbejde på Havnen.
Udvalgene & deres virke
Vi er i Lauget stolte af vore 16 ualmindelig vigtige udvalg.
Særligt Pligthuggerudvalget – som står for vedligehold af
Vinterpaladset, parken og badebroen – har haft et travlt år.
Bl.a. med jævnligt at skifte opslag på Vinterpaladset og
badebroen ud, når der kom nye betingelser fra
myndighederne.
Det blev også til knager i vindfanget til udendørsomklædning.
Og badebroen fik gummibelægning; en belægning som i
sommer er udvidet til at dække hele broen. Og så blev gulvet
i Vinterpaladset olieret.
Bestyrelsen har også traditionen tro vurderet, om der er
grund til forfremmelser.
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Pligthuggerudvalgets formand Henrik »Ravneøje« Løve har
på udvalgets vegne indstillet Jacob Grip til forfremmelse.
Han blev sidste år forfremmet – i erkendelse af mangel på is
- fra Isbryder-assistent-aspirant-praktikant til Pligthuggerassistent-aspirant-elev.
Han skulle derfor ifølge normen næste gang forfremmes til
Pligthuggerassistentaspirant.
Men bestyrelsen har valgt at gøre en undtagelse og springe
et led over:
Eleven har nemlig på forbilledlig vis kæmpet med ismasser,
skiltning, reparation af trin i højsæsonen uden hjælpemidler,
spørgsmål, kommentarer og ikke altid venlige meningstilkendegivelser og senest cykelkurve uden cykel. Han har
altid beredvilligt stillet op, når der var opgaver at udføre.
Derfor forfremmes Jacob Grip til Pligthuggerassistent.
Laugets app med registrering af vandtemperatur og
vanddybde har fået megen ros. Og det teknologiske
fremskridt har ingenlunde overflødiggjort
Temperaturudvalget.
Vi vil derfor bede Overmåler af 1.Grad Knud »Kviksølv«
Limschou kort give et vue over udvalgets arbejde i 2020.
Planche 3

Et andet punkt, som optager medlemmerne, er vanddybden.
Laugets rummelighed ses bl.a. af, at Vanddybdeformand
Thøger »Skjalden« Johnsen en halv snes år er blevet
genvalgt på grund af uduelighed – og med et år mere til at
rette op på miseren.
Er han selv stolt af sin indsats? Det kan vi høre i dette korte
indlæg.

Planche 4

Bestyrelsen takker alle medlemmer af udvalgene for fint
arbejde. Ikke mindst i den fælles indsats mod corona.
Maksimum er nået
Det er i stigende grad populært at være vinterbader – og
med 600 medlemmer har vi nået maksimum for, hvor mange
vi kan være, når vi dels tager de beskedne rammer i
Vinterpaladset, dels at generalforsamlingen tidligere har
tilkendegivet, at vi ikke skal være en stor forening, i
betragtning.
Vi kunne således per 1. oktober byde velkommen til 32 nye
skjoldunger - og de, der er til stede, må gerne rejse sig, når
deres navn nævnes:
Lene Hooge Steen Berg
Jette Binzer
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Eva Bryld
Nils Egebjerg
Mette Egehus
Malene Eisensøe
Claus Engelsted
Ida Engelsted
Mette Dige From
Karin von Freisleben
Morten Gahrn
Anna Lisa Glahn
Lene Juel
Heidi Juncher-Benzon
Lone Diana Jørgensen
Philip Sparre Jørgensen
Helle Klingsholm
Lars Kruse
Marianne Kruse
Helene Kryger
Margit Lundager
Nikolaj Lauritzen
Camilla de Maré
Kamilla Rothe Nissen
Villum Ogstrup-Pedersen
Else Mohr Poulsen
Marianne Rahbek
Andreas Raaschou
Jesper Salskov
Susanna Søberg
Soeren Topp
Mette Veilgaard.

Vi kan tilføje, at vi p.t. har passeret 140 på ventelisten, og vi
har foreløbig plads til 12 per 1. oktober!
Det internationale perspektiv
Nu nævnte vi i starten, at vikingerne er kommet på udstilling
og er indstillet til UNESCO’s verdensarvliste.
Men også andre steder er der interesse for vikingerne:
BBC skrev på sin hjemmeside i marts om danske
vinterbadere med overskriften: »Det danske trick til at give
din krop et chok der udløser glæde« (happiness).
Og videre stod: »Et stigende antal danskere vælger svømning
i koldt vand som en måde at styrke sanserne på og
bekæmper vinterdepressionen på.«
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Det nævnes også, at virksomheder er begyndt at tilbyde
medarbejderne spature med vinterbadning inkluderet for at
styrke sammenholdet på arbejdspladsen.
Kristeligt Dagblad tog i februar fat i en lidt anden vikingevinkel – citat:
»I Storbritannien tales der om en vikingeinvasion på grund af
de mange danske mænd, der hjælper barnløse par og enlige
kvinder. Det er godt, at man kan hjælpe ...«.
Citat slut. Den lader vi stå et øjeblik …

Bestyrelsen har således al mulig grund til at gentage
konklusionen fra de sidste 8 års beretninger: Joh, det
er stadig skønt at være munter helårsvinterbader!
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