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Fire præmier til Solhverv
74 meldte sig til Solhvervsfesten, hvor quizzen var et vigtigt punkt
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Vinderbordet 2022: De ni havde flest rigtige; nemlig 13 af 20 spørgsmål i quizzen. 

Solhvervsfesten havde i år 
74 tilmeldte, som mødes i 
Rungsted Golf klub man-
dag 28. november. 

Glædeligvis var der 
også mange nye ansigter.

Og som altid er aftenens 
konkurrence i fokus. Og 
Vinderbordet fik endda 
fire præmier:

• Pligten til at finde på 

en konkurrence næste år
• Alle fra Vinderbordet 

blev tegnet af Jens »Rune-
rister« Hage

• Vandrepræmien med 
nogle blå, lettere ube-
stemmelige fjerprydede 
dyr

• Retten til et reserveret 
bord i karnappen næste 
år.

Deltagerne blev også 
vidne til en danmarkspre-
miere: 

Nemlig 3. udgave af 
Laugets Sanghæfte, hvor 
deltagerne også fik testet 
tre af sangene under di-
rektion af Thøger »Skjal-
den« Johnsen.

116 nu på 
ventelisten
Efter optag af nye med-
lemmer er der p.t. 116 på 
ventelisten.

Inden vi optog nye 
medlemmer i år var listen 
på 136, hvor af en del 
ikke tog mod tilbuddet op 
optagelse.

Cirka 60 blev spurgt in-
den de 32 ledige pladser 
blev besat. Næste gang vi 
optager er 1. oktober.

Husk endelig 
Julebadet
Bliv mentalt klædt på til 
julens strabadser: 

Husk at møde op tirsdag 
24. december kl. 8.30 til 
Julebadningen .- én af 
Laugets fire årlige samlin-
ger.

Der er gratis morgen-
bord for medlemmerne, 
Skjalden leder sangtræ-
ningen inden turen om ju-
letræet og Lurblæserlau-
get Lurendrejerne sørger 
for julens toner, som du 
aldrig har hørt dem før ...

Havnens for-
udsætninger
Der opereres med at 
skaffe 150-200 nye båd-
pladser. Men tre ting skal 
være på plads inden den 
endelige beslutning om 
havneudvidelsen træffes: 

1) Havnepladslejen må 
ikke stige udover indeks-
regulering. 2) Bundlinjen 
for havnens økonomi skal 
forbedres med 10 % af 
indtægterne fra de nye 
bådpladser. 3) 80 % de 
nye bådpladser skal være 
lejet ud.

Sukkenes 
Bro på ver-
denskortet
Det er imponerende: Nu 
er Laugets badebro også 
kommet på verdenskortet!

Slå man op på Rungsted 
Havn i Google Maps, så fi-
gurerer badebroen under 
navnet Sukkenes Bro med 
en angivelse af, at der er 
tale om en svømmefaci-
litet.

Men desværre er Vinter-
paladset med Parken ikke 
navngivet. Endnu!

Sukkenes Bro forbinder 
molen med badebroen 
over molestenene – og 
den er et genbrug, da den 
også var forbindelsesled 
på den gamle bro, som 
blev ødelagt i stormen 
2011.

Navnet henviser til, at vi-

kinger og skjoldmøer suk-
ker af glæde og velvære, 
når de går over broen 
efter en tur i vandet.

Sukkenes Bro er hugget 
fra Venedig, hvor fangerne 
sukkede på broen, når de 
så Venedig for sidste gang 
på vej til fængslet.
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Tidsplanen for havnen frem til 2029
Først papirarbejdet, så bygges fra 2026 og fire år frem - Laugets badebro eksproprieres
Så er vi klogere på tids-
planen for udvidelsen af 
Rungsted Havn:  

Den blev præsenteret 
på Rungsted Havns års-
møde mandag 28. novem-
ber:

Perioden 2023-25 bru-
ges på »papirarbejdet«: at 
få rådgiverne på plads, få 
lavet masterplan, VVM-

redegørelse, lokalplaner 
og ansøgning til Kystdi-
rektoratet. Mens de store 
arbejder starter i 2026 og 
er færdige i 2029.

I øjeblikket arbejdes på 
at få både totalrådgiveren 
og bygherrerådgiveren 
på plads, så der i slutnin-
gen af næste år vil ligge 
en masterplan: Den vil 

give en ajourført tidsplan 
over, hvilke aktiviteter, 
der sættes i gang hvornår, 
ligesom der vil komme et 
ajourført budget.

Det første, der vil 
blive sat i gang, bliver 
de udvendige ting; altså 
molerne. Den foreløbige 
tidsplan opererer med, at 
den nye udgave af Syd-

stranden kan indvies i be-
gyndelsen af 2028, mens 
Klippeøen – som ekspro-
prierer Laugets badebro 
– kommer i 2029.

De sidste elementer i 
havneudvidelsen vil være 
på plads i 2029.

Økonomien til udvi-
delserne på i alt 179,3 mil-
lioner kroner er klaret.
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Hvordan ser fremtiden ud 
for Lauget, når Sydstran-
den gøres mere attraktiv 
og Klippeøen placeres 
mellem Vinterpaladset 
og Laugets badebro, som 
eksproprieres?

Bestyrelsen lægger op 
til, at generalforsamlin-
gen tirsdag 11. april skal 
træffe en principbeslut-
ning om det videre forløb.

Tre muligheder
Der er tre muligheder, 
som en arbejdsgruppe 
med Dirigent Kurt Elliot 
Larsen, Claus Bo Frede-
riksen og Ole Svenstrup 

Petersen kigger på.
Arbejdsgruppen vil i 

begyndelsen af næste år 
komme med et oplæg, 
som fortæller nærmere 
om de tre muligheder:

• Vinterpaladset bliver 
hvor det er.

• Vinterpaladset løftes 
væk og placeres længere 
ude på molen med ny ter-
rasse og ny badebro.

• Vinterpaladset 2.0 
bygges længere ude på 
molen med ny terrasse og 
ny badebro. 

Så bliver der et par 
måneder til at tænke over 
det og stille supplerende 

spørgsmål. Generalfor-
samlingen til april skal 
beslutte, hvilke(n) af de 
tre løsninger, bestyrelsen 
skal gå videre med.

Vælges én eller begge 
flytteløsninger, vil besty-
relsen få lavet en mere 
detaljeret plan for byg-
geriet inklusive bygge- og 
driftsbudget. 

Det vil så formentlig 
være generalforsamlingen 
i april 2024, som med alle 
tal på bordet skal afgøre, 
om flytning/nybyggeri 
skal iværksættes.

Da Sydstranden ind-
vies i 2028 og Klippeøen 

i 2029, så vil målet i givet 
fald være at kunne indvie 
et hus på en ny placering 
inden 2028.

- Bestyrelsen har ikke 
nogen præference for én 
af de tre løsninger – det er 
medlemmerne som skal 
afgøre fremtiden for Lau-
gets faciliteter. Men i lyset 
af, at der er lagt op til, at 
dén fred og ro, medlem-
merne søger, kan blive 
forstyrret, ville det være 
uansvarligt, hvis bestyrel-
sen ikke nu tager fat i at se 
på mulighederne, under-
streger Høvding Erling 
Madsen. 

Lauget har tre forskellige muligheder
Generalforsamlingen 11.april skal bestemme, hvilke(n) af dem, der skal arbejdes med
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