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Bud på Laugets fremtid
Brainstormingmødet bragte nogle bud på banen: Vigtigst, at Laugets DNA bevares ved en 

flytning. Herunder en skitse til, hvordan Vinterpaladset 2.0 måske kan indrettes. 
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Den nye udgave af Sydmolen bliver bygget stik øst i fortsættelse af vejen ud for vendepladsen og øst for Vinterpaladset 
fyldes op: Klippeøen skal bl.a. rumme badning, fitness, undervisning, afslapning og fiskerplads. Altså aktiviteter året 

rundt. Så det bliver svært at være helårsvinterbader, der vil nyde roen ved Øresund!
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Det skal stadig 
være sjovt! var be-
styrelsens slutbe-

mærkning i en præsenta-
tion af de faktiske forhold, 
da en snes medlemmer 
tirsdag 8. februar mødtes 
til brainstorming om en 
flytning af Vinterpaladset 
ud på den nye udgave af 
Sydmolen.

Og der var stor tilslut-
ning til, at det fortsat skal 
være sjovt at være med-
lem af Lauget – og der 
kom en fin diskussion om 
vigtigheden af at bevare 
Laugets DNA ved en flyt-
ning:
•	Humoren skal være i 

højsædet
•	Vi skal ikke have et 

kæmpe palads
•	Der skal være fælles 

omklædning
•	Vinterpaladset skal 

være en helle med 
fred og ro.

Ønskerne, der er i spil
Et andet udgangspunkt, 
er, at Lauget nu får en 

excellent mulighed for at 
tænke længere frem:

Det handler ikke om, 
hvad vi i dag synes er 
skønt, men hvad der skal 
til, for at vi fortsat kan 
tiltrække medlemmer, så 
foreningen ikke dør ud.

Derfor er ét af forsla-
gene, at der indrettes en 
sauna.

Et tekøkken og værdi-
bokse var andre forslag

Ved at lave udgang til 
badeanlægget via huset 
sikrer vi os, at vi får bade-
broen for os selv. Depo-
trum og bruser er andre 
ting i spil.

Toilet blev også vendt, 
men da Havnen har planer 
om at lave et offentligt 
toilet i nærheden, vil dette 
kunne dække Laugets 
behov.

Tegningen på forsiden 
er bestyrelsen tolkning af 
de ønsker, der kom frem.

Så det er et oplæg til 
indretningen.

Placering af indgangs-
dør, udgang til badebroen 

og de udendørs anlæg 
er - bortset fra terrassen - 
ikke med på tegning.

Sukkenes Bro bevares
Sukkenes Bro kan også 
fortsat indgå: 

Den tog vi med fra sur-
ferbroen til den nuværen-
de bro, så det vil være fin 
symbolik at tage den med 
til et nyt sted.

Turister vil fortsat kunne 
bade, idet Klippeøen for-
synes med badeforhold, 
som er handicapvenlige.

Selv om hyggen og 
overskuelige forhold fort-
sat er de vigtige elemen-
ter, var der også ønske 
om, at Vinterpaladset 2.0 
godt må se godt ud og 
inspirere andre.

Terrasse med sundkig
Der var også et forslag 
om at lave en terrasse ud 
mod vandet, og kan bade-
området også bruges som 
bølgebryder, så vi undgår 
store bølger mod huset, er 
det absolut et plus.

Kort sagt: Vi kan tage alt 
dét, vi holder så meget af 
med i den nye udgave – 
og supplere med nogle 
nye ting!

Vinterpaladset 
omringes
Ideen med at se på, om 
det kan lade sig gøre at 
flytte Vinterpaladset læn-
gere ud, er udsprunget af 
havneudvidelsen.

Den opererer med  at 
opfylde et område mel-
lem Vinterpaladset og lidt 
længere ud end Laugets 
badebro.

Navnet er Klippeøen, 
som  skal være et område 
med aktiviteter og afslap-
ning, ligesom Sydstranden 
skal opgraderes og gøres 
med indbydende.

Det betyder, at Vinter-
paladset omringes og 
Laugets badebro ekspro-
prieres.

Ved at flytte 60-70 meter 
længere ud på den nye 
mole, vil vi få den efter-
tragtede fred.

Sydmolen forlænges 180 meter til 480 meter 
og den placeres længere ude end den 
nuværende.
Den røde pil peger på konturerne af den 
nuværende udgave af Sydmolen.
Og ved krydset kan Vinterpaladset 2.0 blive 
placeret.

Tegningen på næste side:
Skitsen til udviklingen af Sydstranden 

og Klippeøen. Klippeøen er en 
opfyldning af området fra 

Vinterpaladset til lige efter 
Laugets badebro.

Hér skal være offentlig badeanlæg, 
fiskepladser, rekreative områder, 

undervisning og fitnessudstyr bl.a.
Kort sagt: 

Laugets bliver omringet 
af aktiviteter året rundt 

- og det er baggrunden for, 
at vi nu ser på muligheden 

for at rykke længere 
ud på den ny mole, 

så vi fortsat kan nyde freden.

Tegning: Rungsted Havn

Det skal stadig være sjovt!
Laugets DNA er vigtigt ved Vinterpaladset 2.0, slog brainstormingen fast
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Tilsanding skal 
vi tage højde for
Beregninger fra DHI viser, 
at den nye mole vil give 
en tilsanding, så vanddyb-
den over ti år vil mind-
skes. 

Rykker vi længere ud, 
vil vi være mindre påvir-
kede af det; om end der 
skal beregninger til for at 
finde den optimale place-
ring i forhold til tilsandin-
gen.

Vi skal også have kigget 
på, hvordan vi placerer 
anlægget sikkert på mo-
len og i havet.

Jokeren
Jokeren er også, at vi skal 
have Kystdirektoratets til-
ladelse, men bestyrelsen 
vil forsøge at lave nogle 
sonderinger, når vi har en 
skitse af huset og badean-
lægget. 

På den måde håber vi at 
undgå at bruge en masse 
tid på noget, som ikke 
bliver godkendt.

Et foreløbigt 
slag på tasken
Bestyrelsens umiddelbare 
vurdering er, at de nuvæ-
rende 40 m2 kan vokse til 

op mod 150 m2, så der bli-
ver plads til omklædning, 
sauna, tekøkken, bad, en-
tré og depotrum samt en 
terrasse på 36 m2.

Og et meget foreløbigt 
slag på tasken siger det 
vil koste otte-ti millioner 
kroner. 

Penge, som primært 
skal forsøges hentet i 
fonde. 

Men vi vil også kigge på 
supplerende indtægter.

Tak for bidragene
Bestyrelsen takker de, der 
mødte op og gav deres 
bud på Laugets fremtid 
og de mange, som ikke 
kunne deltage, men gerne 
vil bidrage efterfølgende. 

Vi har også fået mange 
skriftlige tilkendegivelser 
fra medlemmer før og 
efter brainstormingen. 

Det er bestyrelsen også 
glad for.

Og vi beklager, at et par 
stykker måtte gå forgæ-
ves, fordi den indgang, 
vi havde aftalt at bruge, 
pludselig blev låst.

Bestyrelsen vil meget 
snart nedsætte nogle hur-
tigt-arbejdende arbejds-
grupper med en-to-tre 

medlemmer, så vi kan få 
afklaret flere detaljer.

Tidsplanen
Februar-medio marts: ar-
bejdsgrupper kigger på 
delelementer. 
Ultimo marts: bestyrelsen 
sammenfatter og trykprø-
ver. 
4. april: oplæg udsendes 
til medlemmerne. 
19. april: rammeprojekt 
fremlægges til afstemning 
på generalforsamlingen: 
udseende, indhold, øko-
nomi/byggeri + drift.

Hér bliver der også mu-
lighed for at komme med 
ideer, så bestyrelsen ved 
et vedtagelse har et man-
dat at arbejde videre med.

Flere ting spiller ind
Dét, der berører os, er:

• Sydmolen rettes ud så 
den fortsætter lige ud 
ved Vinterpaladset

• Sydmolen forlænges 
med 180 meter til 420     
meter

• Sydmolen bliver 
2-spors som i dag 

• Sydstranden gøres      
9 meter bredere ud i 
vandet 
De 9 meter giver flere 

p-pladser, dér hvor 
vi parkerer i dag. Og 
fortsat skal parkere, 
men det ændres til 
skråparkering.

• Laugets badebro eks-
proprieres og Klippe-
øen fyldes op mellem 
Vinterpaladset og 
forbi badebroen.

Vinterpaladset rykkes 
derfor ud på den nye 
mole, ca. 60-70 meter læn-
gere ude end badebroen

Her er vanddybden ca. 
2,5 meter p.t.

Et plateau kan støbes, så 
der til den ene side er 2,5 
meter, til den anden 1,5 
meter, da nogle ikke er så 
vilde med dybt vand.

Arbejdsgrupper
Disse arbejdsgrupper er 
p.t. på bordet:

• Tilsanding og place-
ring af huset 

• Arkitektskitse til hus, 
indretning, terrasse og 
badeanlæg

• Sammenfatning af 
udgifter og formue/
indtægter.

• Fundraising
• Jura: hvordan skruer vi 

det sammen på Hav-
nens areal?

Tegning: Rungsted Havn
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De er sjældne - men ét medlem skal i år hædres med 40 års Klædet.

105 vil gerne 
være med
Ventelisten er nu oppe på 
105 medlemmer.

Primo september får de 
besked om, hvor mange, 
vi har plads til at optage 
per 1. oktober, når næste 
badesæson starter.

Julen varer 
lige til påske
Laugets traditionsrige 
Julebad måtte corona-
droppes.

Det er sammen med 
standerhejsningen/dåben,  
Solhvervsfesten og ge-
neralforsamlingen de fire 
samlende elementer.

Flere medlemmer har 
derfor spurgt, om ikke 
vi kan lave Julebad med 
forsinkelse.

Da julen jo varer lige til 
påske mener bestyrelsen 
at der er god grund til at 
gøre det.

Vi vil snarest melde en 
lørdag ud inden påske, 
hvor du får en ekstraor-
dinær chance for at lufte 
nissehuse og ditto skæg.

Du får i tilgift en ufor-
glemmelig musikalsk 
oplevelse fra lurblæser-
lauget Lurendrejerne ...

Sæt x i 
kalenderen 
Tirsdag 19. april
kl. 20: 
Generalforsamling,
Rungstedgaard.
Middag starter kl. 17.30.

Lørdag 1. oktober 
kl. 8.30
Standerhejsning med dåb 
og morgenbord,
 Vinterpaladset.

Fredag 24. december 
kl. 8.30
Julebadning med morgen-
bord, Vinterpaladset.

34 skal hædres i april
1 40 års Klæde, 15 25 års Kåber og 18 10 års Klæder

Et vigtigt punkt på gene-
ralforsamlingen tirsdag 
19. april er hædring af 
Laugets medlemmer.

Og der er heldigvis rig-
tig mange at hædre i år:

Én skal have 40 års 
Klædet, 15 skal have 25 
års Kåben med tilhørende 
vikingenavn på ryggen, 
og 18 skal have 10 års 
Klædet.

De, der hædres, er opta-
get i Lauget i henholdsvis 
1981, 1996 og 2011.

Da hæderen uddeles på 
generalforsamlingen, så 
skal der til optagelsesåret 

lægges henholdsvis 11, 26 
og 41 år.

Der kommer meget 
snart mail ud med indkal-
delse til generalforsam-
lingen.

Inklusiv dagsorden, 
regnskab for 2021 og bud-
get for 2022.

Der sendes også snart 
en mail ud om, hvem det 
er, vi skal hædre; ligesom 
de også får en direkte 
mail.

Du skal selv reagere
Bestyrelsen har fået 
spørgsmålet om et med-

lem kan få 10 års Klædet 
med forsinkelse.

Svaret er, at det kan vi 
ikke styre: 

I hvert fald siden 2013 
har alle potentielle klæ-
demodtagere på Opslag, 
i nyhedsbrev og ved 
direkte mail fået at vide, at 
de var berettigede.

Og de, der ikke har kun-
net deltage på generalfor-
samlingen, har kunnet få 
det udleveret umiddelbart 
efter.

Så der har været god 
mulighed for at melde sig 
i det aktuelle år.
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Fem af de seks modtagere af Kåben for 25 års badning i 2021 og dermed et vikingenavn: 

Thomas Barslund, Birthe Næs, Ole Bjerregaard, Rie Henningsen og Grete Strauss. 
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