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Vinterpaladset 2.0
Interesserede medlemmer inviteres til brainstorming i januar
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Intet ligger fast med udvi-
delsen af Rungsted Havn 
- men i løbet af det kom-
mende år skal organisa-
tion og den overordnede 
plan være på plads.

For Lauget betyder 
de foreløbige skitser, at 
Vinterpaladset bliver 
omgivet af aktiviteter, som 
kan finde sted store dele 
af året.

Ligesom Laugets ba-
debro eksproprieres til 
fordel for Klippeøen.

På sigt ventes vanddyb-
den omkring Vinterpalad-
set også at falde.

Ud på det dybe vand
Det harmonerer dårligt 
med medlemmernes 
ønske om at morgenbade 
mens naturen og freden 
nydes.

Bestyrelsen har derfor 
tidligere lanceret en idé, 

som er skrevet ind i hav-
neudvidelsens planer:

Vi vil undersøge mulig-
heden for at flytte længe-
re ud ad den nye Sydmole.

Dvs. bygge en ny ud-
gave af Vinterpaladset 
og en ny badebro, hvor 
der er 2,5 meter vand-
dybde - og vi undersøger 
muligheden for at støbe, 
så der inderst vil være 1,5 
meters dybde.

Kom til brainstorming
Det duer ikke at sidde 
med begge hænder i den 
ene hånd og vente på at 
andre gør noget.

Derfor har bestyrelsen 
denne plan:

I januar inviterer vi inte-
resserede medlemmer til 
brainstorming:

- Vi håber, at medlem-
mer med særlige kompe-
tencer melder sig. I første 

omgang skal de »kun« 
deltage i dette ene møde, 
oplyser Høvding Erling 
Madsen.

Det drejer sig eksem-
pelvis om medlemmer 
med indsigt i jura, bygge-
ri, arkitektur, havneanlæg, 
ansøgninger - både til 
myndigheder og fonde.

Intentionen er, at alle 
vigtige aspekter og ideer 
kommer på bordet denne 
aften, så bestyrelsen kan 
udforme en mere detalje-
ret køreplan.

Til generalforsamlingen 
tirsdag 19. april håber vi 
så at kunne fremlægge en 
skitse med bl.a. udseende 
og økonomi, så general-
forsamlingen kan princip-
godkende.

Indkaldelsen til brain-
stormingen i januar kom-
mer separat og snarest.

Husk Julebad
Fredag 24. december 
kl. 8.15 er Smørrelauget 
klar med rundstykker og 
Skjalden har et par sange 
i ærmet til Lurendrejerne  
kl. 8.30 anduver ad Syd-
stranden. 
Høvdingen taler til na-
tionen, og til dig, så du er 
godt rustet til juleaften.
Skriv dig på kaffe-te-listen 
som mandag lægges i 
Vinterpaladset.

35 nye i år, 
men 81 spurgt
- 35 meldte sig ud, men 
for at kunne optage 35 
fra ventelisten, måtte vi 
spørge 81, oplyser Skat-
mester Niels Hjortboe.

Dermed følges de 
senere års tendens, hvor 
en stor del på ventelisten 
alligevel ikke ønsker med-
lemsskab.

Vi er 600 medlemmer 
og der er 100 på venteli-
ste - til 1. oktober 2022.

Lås efter dig
Vi oplever jævnligt, at 
døren til Vinterpaladset 
står ulåst.

Reglen er, at vi ikke 
låser, når vi bader om 
morgenen, men at sidste 
person låser efter sig.

Husk at løfte op i dør-
håndtaget for at kunne 
låse - der er en instruktion 
på væggen over bordet.

Sæt x i 
kalenderen 
Fredag 24. december
kl. 8.15:
Julebadningen.

En skitse til, hvordan Vinterpaladset kan blive omringet af aktiviteter.
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Det er muligt, Vinderbordet fra 2019 
skød sig selv i foden: Som suve-

ræn bestemmer om årets konkurrence, 
havde Vinderbordet i strid med tradi-
tionerne valgt selv at deltage i konkur-
rencen.

Men hvad dummere var: Vinderbordet 
havde også udpeget Jens »Runerister« 
Hage til dommer.

Han udpegede bordet, han selv sad 
ved, som det bord, der havde løst opga-
ven mest kreativt: Nemlig at hver delta-
ger skulle tegne personen til højre. 

Vinderbordet ved Lemmy Lundquist 
indførte også en tredje nyhed: En van-
drepræmie - endda én, der kan gå på 
vandet ...

Malene Eisensøe og Mette 
Dige From i højt humør.
Efter corona-aflysningen 
2020 genoptog Lauget 
Solhvervsfesten.
Og vi vendte tilbage til 
Rungsted Golf Klub, 
hvor 78 deltog mandag 
29. november.

Jens »Runerister« Hage 
med den nye 

vandrepræmie: Ænder 
med baderinge.

Glimt fra Solhvervsfesten - flere billeder på Laugets hjemmeside
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