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19. april 2022 
 
 

Bestyrelsens beretning til Generalforsamlingen 
Tirsdag 19. april 2022 

Vikingerne er under voldsom trussel! 
 
Godt nok har vi redet på en nostalgisk bølge de senere år 
med spektakulære museumsudstillinger, bøger, film og     
TV-serier – men nu er en ny trussel dukket op: 
 
Under corona blev hjemmearbejde populært – og 
efterfølgende dukkede hjemmebadning op: Nu kan man købe 
kar til koldt vand og nappe vinterbadningen på altanen eller 
terrassen! 
 
Men hér tror vi nu alligevel på, at dét, at være en del af 
fællesskabet i Lauget, også gør, at vort store bassin ikke 
udkonkurreres af små kar. 
 
Sur start og slutning 
2021 var kun 5 dage gammel, da de første corona-
stramninger kom. Og i april fulgte flere – stor var glæden 
derfor, da vi i juni kunne genåbne Vinterpaladset – og med 
forsinkelse kunne vi indkalde til generalforsamling i august. 
Men året sluttede alligevel med en corona-begrænsning, da vi 
måtte aflyse Julebadningen 24. december. 
Fællesskabet vandt igen: Flere medlemmer bad om en 
forsinket udgave – og da julen som bekendt varer lige til 
påske, julebadede vi lørdag 2. april i år! 
 
 
De 4 der styrker fællesskabet 
Det er derfor skønt, at verden – i hvert fald i forhold til 
corona – er blevet normal, så vi atter kan holde 
generalforsamling i april.  
 
Med ikke færre end 98 deltagere i den indledende middag: 
igen et bevis på, at rigtig mange gerne vil deltage aktivt i 
fællesskabet. 
 
Julebadningen, generalforsamlingen, standerhejsningen og 
Solhvervsfesten er de 4 årlige arrangementer, som styrker 
fællesskabet. 
 
Og med hensyn til Solhvervsfesten, kunne vi sidste år i 
november vende tilbage til Rungsted Golf Klub. 
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Ny udgave af Vinterpaladset? 
I februar foreslog bestyrelsen på et møde med Rungsted 
Havn at flytte Vinterpaladset. Dét uddyber vi under et senere 
punkt på dagsordenen. 
 
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 igen haft et travlt 
år. 
 
Da store isklumper i februar bankede mod trapperne, mistede 
vi et gelænder og et trin. Pligthuggerne kom på overarbejde 
– og pudsigt nok fandt en turist gelænderet i år, så det kom 
også på plads. 
 
Pligthuggerne fik også sat tørresnor op til tøj, og i juli blev så 
hele badebroen dækket af gummimåtter, ligesom der kom 
klapborde op på nordsiden af Vinterpaladset. 
 
Og så skal vi da heller ikke glemme, at Pligthuggerne 
byggede Høvdingens langstrakte kontor. 
 
Temperaturudvalget barslede på generalforsamlingen med en 
idé om at lade fragtskibe tage isbjerge på slæb fra Grønland 
til Øresund for at sænke temperaturen. 
 
Missionen gik lidt i stå, så som ansvarlig ledelse gik 
bestyrelsen ind og lavede en aftale med vort medlem Michael 
Landmark, som er stationeret hos Arktisk Kommando i Nuuk. 
Vi er ved at få de sidste aftaler på plads, så søværnets skibe 
fremover tager is med til os, så vi kan få en anstændig 
badetemperatur i Øresund. 
 
Overmåler af 1. Grad Knud »Kviksølv« Limschou har måttet 
melde afbud på grund af familiær corona-frygt. Men han har 
sendt denne melding: 
 
»Som et af de mest nødvendige og værdsatte udvalg i vore 
vinterbadelaug, har vi fundet det nødvendigt at tilføre 
udvalget yderligere kræfter. 
Det er nu lykkedes efter en grundig og særdeles målrettet 
indsats. 
Jeg skal derfor som Overmåler af 1. grad anmode om, at  
Lars Vedfelt optages i Temperaturudvalget som Undermåler-
assistent-aspirant-elev-på prøve«. 
 
Den Elektroniske Viking, Søren Wennemoes, har også fået 
hjemmesiden til at spille – og hér er der masser af nyttig 
information at hente. 
 
2021 blev i øvrigt også året, hvor Lauget i erkendelse af, at 
vi er landets førende vikingelaug, skiftede det lange 
domænenavn horsholm-rungsted-vikingelaug.dk ud med 
vikingelauget.dk! 
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Vanddybdeudvalget! Tja – det føles ind i mellem som om 
Vanddybdeformand Thøger »Skjalden« Johnsen er uden for 
pædagogisk rækkevidde. 
 
Nu var det heller ikke et rigtigt narium, han var chef for – 
men et semi-narium! 
 
Vores elektronisk app afslører ubønhørligt vandstanden med 
mulighed for at hente kurver ud. Bevismaterialet hober sig 
således op! 
 
I en halv snes år er vanddybdeformanden blevet genvalgt for 
at kunne gøre det bedre næste år.  
 
Det er heller ikke nogen hemmelighed, at 
Vanddybdeformandens og medlemmernes 
virkelighedsopfattelse ligger noget fra hinanden. 
 
Vi vil derfor kort bede Vanddybdeformanden – med 
dirigentens tilladelse! – om at fortælle, hvad planer han nu 
har? 
(Vanddybdeformanden kom med et mundtligt indlæg) 
 
Stor søgning – stort frafald 
Vi holdt fast i 600 medlemmer – og det betød, at vi per 1. 
oktober optog 35 nye medlemmer. 
Og den interessante tendens fra de senere år fortsatte: Vi 
måtte spørge 81, før 35 sagde ja. 
P.t. er der i øvrigt cirka 120 på ventelisten. 
 
Selv om corona-begrænsningerne også i 2021 drilled os lidt, 
så bød året på rigtig mange gode oplevelser og godt selskab 
– for blot 55 øre om dagen! 
 
 
Bestyrelsen har således al mulig grund til at gentage 
konklusionen fra de sidste 9 års beretninger: Joh, det 
er stadig skønt at være munter helårsvinterbader! 
 
 


