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Ventelisten
vokser stadig

Nedløbsrøret endte i jorden og er nu erstattet af en Storm P-løsning. th. dørstopperen.

Pligthuggerne gør
deres pligt med glæde
Flere tiltag til glæde for de 600 medlemmer af Lauget
Pligthuggerne har haft
travlt det sidste par måneder med at lave en række
ting, der har dét tilfælles,
at de er til gavn for Laugets 600 medlemmer.
Tag skraldet!
Hvor har Laugets skraldestativ gjort gavn: sjældent
vi ser affald efterladt af
turister i Parken!
Det er blevet erstattet af
et nyt i samme farve som
Vinterpaladset.
Og du er velkommen til
at tage skraldet: Er sækken fyldt, så tag den med
over til containeren ved
Havnekontoret:
I Høvdingens Kontor er
en sækkevogn til at køre
sækken på, så du ikke
får noget ud i bilen. Og i
skabet i Vinterpaladset er
ruller med affaldssække.

Ny stopper og måtte
Apropos Høvdingens
Kontor, så er der sat en
dørstopper op, så yderdøren ikke ødelægger
kontoret.
Den slidte måtte er
skiftet til en ny og mere
støvsugervenlig.
Badebroen trimmet
Laugets badebro med ti
år på havet trængte til en
større gennemgang:
Det manglende trin
på venstre endetrappe
er atter på plads, der er
kommet stålplader på de
nederste trin og gelænderet på Dronningetrappen
er sat fast.
Nedløbet løb tør
På Kielers Plads er der
kommet en Storm P-løsning:

Der løb vand over fra taget, og da Pligthuggerne
undrede sig over det, viste
det sig, at nedløbsrøret
blot er sat ned i jorden uden afløb!
Derfor blev der opfundet en løsning, som gør,
at vandet nu får bedre
mulighed for at synke ned
i jorden uden at ødelægge
væggen.
Nu kilder det ikke
Et par skjoldmøer undrede sig over, at der ikke
er slået græs i Parken - og
det kildede dem bag i når
de sad på bænken:
- Jeg har luget under
bænken og ved terrassen.
Men indtil videre kører vi
samme tema som havnen
og kommunen: »Vild med
vilje«, oplyser Pligthuggerasisstent Jacob V. Grip.

Ventelisten vokser fortsat
støt – og der er nu 135,
som gerne vil være medlem af Lauget.
Primo september sender vi information om,
hvor mange der kan optages per 1. oktober.
Af hensyn til de beskedne, fysiske forhold i
Vinterpaladset og ønsket
om at vi fortsat skal være
en hyggelig, overskuelig
forening, har vi p.t. fastsat
et maksimum på 600 medlemmer.

Nemmere
at give en
hånd med
Det er blevet nemmere at
give en hånd med til fællesskabet: Rengøringslisten på bordet i Vinterpaladset er nu forsynet med
en kort vejledning, så du
kan se, hvor nemt det er at
gøre rent.
Og hvis alle medlemmer
gad bidrage med én uge,
så går der 11 ½ år inden
det næste gang er din tur!

Bliv salvet
i Lauget!
Der er ingen grænser
for hvilke tilbud, Lauget
byder på: Senest er der
placeret en salve på hylden ved bordet i Vinterpaladset. Og der er også en
flaske med eddike.
Så kan du vælge hvilken lindrende løsning du
vil anvende, hvis du har
været så uheldig at blive
brændt af brandmænd.
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Fire medlemmer er døde
Lauget har desværre mistet fire medlemmer, som
er døde:
Edel Fritzbøger april
2022 – medlem siden
2005.
Anne Marie Haugstrup
maj 2022 – medlem siden
1999.
Regitze Traberg maj
2022 – medlem siden
1997.
Jesper Drejet maj 2022 –
medlem siden 2008.
Dåben sidste år: Havfrue Britt Vinderslev deler de eksklusive Dåbsklæder ud,
mens Høvding Erling Madsen udleverer de mindst lige så eksklusive Dåbsdiplomer.

Dåb og standerhejsning forude
Mød op lørdag 1. oktober, hvor morgenbordet står klar
Er du blevet optaget i Lauget i 2020 eller
tidligere og aldrig blevet døbt, så er det
tid at tænke på, hvilken påklædning du
vil optræde i!
Lauget kvitterer med ét af de eksklusive Dåbsklæder og det mindst lige så
eksklusive Dåbsdiplom, som vil pryde
enhver væg.
Dåben sker i forbindelse med standerhejsningen lørdag 1. oktober, hvor
vi også har morgenmad og Lurblæserlauget Lurendrejernes anduvning ad
Sydstranden.
Vi byder også de nye medlemmer velkommen via Det Fremskudte Sangkor og

Havsvømmere
med omtanke
De medlemmer, som er
havsvømmere og bruger
Vinterpaladset til omklædning, skal udvise
omtanke:
Når du efterlader tøj i
Vinterpaladset mens du
svømmer og ikke er synlig på badebroen, risike-

du får lejlighed til at oplade din røst med
støtte fra Lauges sanghæfte.
Samt ikke mindst Pligthuggernes opsætning af Laugets stander som markering af, at denne dag starter badesæsonen.
Der kommer senere særlig mail ud
om, hvordan du tilmelder dig dåben. Og
husk, at det aldrig er for sent: rekorden
er medlemskab i 21 år inden dåben!
Standerhejsning og dåb er gratis og
for medlemmer: Så tænk på, at dit kontingent på 55 øre om dagen vil gå i overskud allerede når du har sat tænderne i
det første rundstykke ...

rer du, at der sættes en
eftersøgning i gang.
Læg derfor et lamineret
skilt på dit tøj med info om
at du er havsvømmer.
Bestyrelsen er ikke
begejstret for at havsvømmere (og løbere)
bruger Vinterpaladset til
omklædningsrum, og for
organiserede havsvømmere er der en aftale om

omklædning i Vandskiklubben på Nordmolen.
Der er også grund til at
indskærpe sikkerheden:
Havsvømmere bør bruge
svømmebøje, så de er til
at få øje på:
Der har været tilfælde,
hvor umarkerede havsvømmere har været ved
at blive ramt af robåde og
kajakker ved Sydstranden.

Kontingent til
september
Du kan godt begynde
at spare sammen: Inden
udgangen af september
skal du betale kontingent
for 2022-23. Der kommer
en separat mail ud om det
primo august.
Generalforsamlingen
har vedtaget, at det også i
år er på 200 kroner: tænk
på det gode selskab og
alle herlighederne, du får
for blot 55 øre om dagen!
Har du allerede pengene klar, kan du godt
betale - læs hvordan.

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.
Tirsdag 29. november
kl. 18.30
Solhvervsfest,
Rungsted Golf Klub.
Fredag 24. december
kl. 8.30
Julebadning med morgenbord, Vinterpaladset.
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