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Se mere fra
generalforsamlingen
På Laugets hjemmeside
ligger der en stribe af
Laugsfotograf Jesper
Alstrøms billeder plus
bestyrelsens beretning.
Referatet kommer også
snart på: vikingelauget.dk

Kontingentet
fastholdes
98 havde meldt sig til den indledende middag på Rungstedgaard.

Generalforsamlingen vedtog uændret kontingent
og indskud:
200 kroner om året for
alle herlighederne og det
muntre selskab.
Og 500 kroner i indskud
for nye medlemmer.

Muntre tegninger og sange med til at skabe den muntre stemning

To nye tiltrådt

150 mødte op til
generalforsamlingen

Ingen tvivl om, at planerne om eventuelt at flytte
Vinterpaladset var hovedårsagen til, at 150 mødte
op til generalforsamlingen
tirsdag 19. april på Rungstedgaard - og 98 deltog i
den indledende middag.
De 98 blev modtaget af
lurblæserlauget Lurendrejerne som blæste velkommen med Vinterpaladset i
baggrunden.
Jens »Runerister« Hage
sørgede for Laugets
unikke specialitet:
Bestyrelsens beretning
blev ledsaget af spontane
tegninger, som efterfølgende blev udstillet i Vinterpaladset, der således
også fungerer som kunstgalleri.
Thøger »Skjalden
Johnsen ledede Mindeshymnen, da vi mindes to
medlemmer, som begge

gik bort i marts:
Hans Larsen - medlem siden 1998, og H.C.
Heidensleben - medlem i
anden omgang fra 2010.
Og så lancerede Skjalden Høvdingens Vise iført
pigekor.

98 havde meldt sig til den
indledende middag på
Rungstedgaard.

Laugets specialitet:
Bestyrelsens beretning
aflægges som tegneserie:
Jens »Runerister« Hage,
som ikke har set
beretningen,
illustrerer den spontant.

Skatmester Niels Hjortboe
ønskede at stoppe og han
er afløst af Per Ebert, som
dermed også træder ind i
bestyrelsen.
Det store arbejde med
at styre temperaturen i
Øresund gør, at Temperaturudvalget har fundet det
nødvendigt at udvide:
Lars Vedfelt er ny
Undermåler-assistentaspirant-elev på prøve.
Og der var genvalg til
Havfruen Britt Vinderslev,
Høvding Erling Madsen
og revisor Mads Barslund.

Ventelisten
fastholdes
Ventelisten rummer søndag 24. april 120 kandidater.
Primo september ved
vi, hvor mange der kan
optages per. 1. oktober.
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150 medlemmer ud af 600 mødte op til generalforsamlingen. Det er givet også rekorddeltagelse.

Fællesskabet er der
stor interesse for
Bestyrelsens beretning fokuserede på, at rigtig mange gerne vil bidrage
Det var ellers en stærk
indledning på bestyrelsens beretning:
» 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«, lød
det da Høvding Erling
Madsen aflagde beretningen.
Fællesskabet tema
Netop fællesskabet var et
gennemgående tema:

At så mange mødte op
til middagen og generalforsamlingen tyder på stor
interesse for at være med
i fællesskabet.
Lauget kunne også genoptage Solhvervsfesten
i november efter to års
corona-pause.
Igen et eksempel på, at

vi gerne vil mødes i fællesskabet.
Og så er der fortsat stor
interesse for at blive medlem af Lauget - og dermed
af det muntre fællesskab.
Bestyrelsen takkede de
16 ualmindeligt vigtige
udvalg - om end der var
en vis utilfredshed med,

ja vel ligefrem bekymring
for Temperaturudvalget
og Vanddybdeudvalget,
som fortsat har svært ved
at skaffe koldt vand med
høj vandstand i Øresund.
Beretningen var i år
kortet gevaldigt ned, så
der blev ordentlig tid til at
snakke fremtiden.

Lurblæserlauget Lurendrejerne sørgede for musikalsk modtagelse med Vinterpaladset
smukt i baggrunden.

Det skal stadig være
sjovt!
Vigtigt at Laugets DNA fastholdes - uanset hvordan fremtiden bliver
Lysten til at spørge og
kommentere var heldigvis
stor, da bestyrelsen havde
gennemgået en ajourført
status for planerne om en
havneudvidelse.
Høvding Erling Madsen
slog fast, at bestyrelsen
ikke har en præference
for en bestemt løsning:
- Når der sker noget
omkring os, som påvirker
Laugets hverdag, så ville
I kunne bebrejde os, at vi
ikke havde gjort noget,
hvis det senere viste sig at
være skidt.
Vi skal have et
solidt grundlag
Med et oplæg der tyder
på aktiviteter året rundt,
rundt om Vinterpaladset og parken, så vil det
påvirke medlemmernes
ønske om at kunne bade i
fred og ro.
Dét er baggrunden for,

at bestyrelsen har sat fokus på eventuelt at flytte
Vinterpaladset længere
ud på den nye udgave af
Sydmolen.
Høvdingen understregede også, at der ikke kan
træffes en afgørelse før vi
kender bygge- og driftsomkostninger.
- Det er vigtigt, at vi
på en generalforsamling
træffer en afgørelse på
et solidt grundlag, siger
Høvdingen.
Bestyrelsen gjorde også
opmærksom på, at der vil
være flere muligheder for
tilskud, som også skal undersøges.
Formentlig to forslag
Høvdingen nævnte også,
at bestyrelsen ville gå
efter at fremlægge flere
forslag:
- Vi havde i går, lørdag
23. april, bestyrelsesmø-

de. Og som det ser ud nu,
vil vi arbejde med to forslag, siger Høvdingen.
Den røde tråd
Den røde tråd i mange
kommentarer på generalforsamlingen var, at der
er stor fokus på, at driftsomkostningerne ikke må
blive for store.
Flere sagde også, at de
helst ingen ændringer ser
- og det førte til et forslag
om, at hvis det bliver nødvendigt at flytte, så kan
det gøres ved at løfte Vinterpaladset op og placere
det på den nye mole.
Så er det kun placeringen, som ændres.
Ikke lukke øjnene
Bestyrelsen havde ingen
planer om at foreslå forandringer, men havneudvidelsen kan betyde, at
forholdene forringes med

den nuværende placering.
Derfor er der god grund
til at se på mulighederne
med nye øjne:
- Det vil være uforsvarligt bare at lukke øjnene.
Og nu tager vi de mange
kommentarer med i det
videre arbejde, siger Høvdingen.
Vi skylder Laugets fremtid ikke kun at se på, hvad
vi synes er godt i dag,
men at tænke længere
frem i tiden, hvis Lauget
forsat skal være attraktivt.
Når vi ved noget mere
om den overordnede tidsplan for havneudvidelsen,
vil bestyrelsen komme
med en tidsplan.
Laugets DNA skal være
med - som brainstormingmødet 8. februar også
pegede på - og det skal
fortsat være sjovt!
Læs mere i nyhedsbrev
nummer 83 og 84.

Høvding Erling Madsen sluttede gennemgangen med at fastslå, at det fortsat skal være sjovt.
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Her kan du
følge med
Rungsted Havn har sat
en opslagstavle op ved
parken til Vinterpaladset
og vendepladsen.
Her vil du senere kunne
læse nyt om havneudvidelsen.

Pas på trappetrinene
Modtagerne af Kåber & Klæder på generalforsamlingen 19. april.

Masser af flotte
Kåber & Klæder
Hyldest til de mange trofaste helårsvinterbadere
Generalforsamlingen hylder traditionen
tro de mange trofaste helårsvinterbadere.
I år skete det med rekorduddeling af
Kåber & Klæder:
Det eksklusive 40 års Klæde gik til Bodil
»Bølgebryder« Carstensen.

Hjertestarterkurser på vej
Lauget planlægger nye
kurser i hjerte-lungeredning:
Både nye kurser og genopfriskningskurser for de,
der tidligere har været på
kursus. Nærmere følger.

15 25 års Kåber!
15 blev hædret med 25 Års Kåben, der
også udløser et vikingenavn, som ses på
rygmærket:
Else Alexandersen, Jesper Alstrøm,
Susanne Boe, Barbara Hage, Jens Hage,
Jane Hellung, Thøger Johnsen, Marianne
Kjærgaard, Vera Mølbak, Karin Nygaard,
Leif William Petersen, Niels Helmer Petersen, Hanne Platz, Jan Skovgaard og Rikke
Svendsen.
18 10 Års Klæder
Og så er der 18, som får 10 Års Klædet:
Jens Almdal, Kirsten Almdal, Niels BockPedersen, Jytte Boesgaard, Emma Bonfils,
Søren Bremer, Anne Grethe Brings, Lena
Børjesson, Bjørn Engsig, Thor Galland,
Dorte Høyer, Ulrik Jensen, Lotte Kristoffersen, Lene Kureer, Dorte Lindby, Inge B.
Madsen, Lizzi Petersson og Peter Kortsen
Zhengraff.
De af de 15, som ikke mødte op, kan
stadig nå at få Klædet ved at henvende sig
til Lauget: post@vikingelauget.dk

Pas fortsat på trinene på
de tre trapper på badebroen:
De er glatte og der
mangler noget af det ene
trin.
Vandet er for koldt at stå
i, så Pligthuggerne har rekvireret en fagmand, der
dels har påklædningen til
det, dels har værktøj, som
kan arbejde under vand.

x

Sæt
i
kalenderen

Lørdag 1. oktober
kl. 8.30
Standerhejsning med dåb
og morgenbord,
Vinterpaladset.
Mandag 28. november
Rungsted Havns årsmøde
med orientering om havneudvidelsen.

Bodil »Bølgebryder« Carstensen tv. fik
40 Års Klædet overrakt af
Havfrue Britt Vinderslev.

Fredag 24. december
kl. 8.30
Julebadning med morgenbord, Vinterpaladset.
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