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Derfor skal du stemme om 
fremtiden for Lauget

Generalforsamlingen 11. april skal tage stilling til, hvilket af fire forslag, 
der skal nyde fremme, som konsekvens af havneudvidelsen
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Skitsen, som viser et bud på havneudvidelsen: Klippeøen skabes mellem Vinterpaladset og forbi Laugets badebro. 
På skitsen er Vinterpaladset flyttet lidt længere ud end i dag (hvid firkant) og Laugets nye badebro placeres øverst i 

højre hjørne. I følge Laugets arbejdsgruppe - som fremlægger fire forslag på de næste sider - skal Vinterpaladset 2.0 
ligger lidt længere ude og sammen med badebroen. 

Hvor skal Vinterpaladset 
være i fremtiden?

En lille, effektiv arbejds-
gruppe, der frivilligt har 
meldt sig, har kigget på 
mulighederne. 

Og det har ført til fire 
forslag, hvor bestyrelsen 
har tilføjet en modulløs-
ning til Forslag 2.

Baggrunden for tanker-
ne er, at havneudvidelsen 

bl.a. vil betyde, at Laugets 
badebro eksproprieres 
og der bygges ud mel-
lem Vinterpaladset og lidt 
længere ud end vor nu-
værende badebro.

Lauget omringes
Området kaldes Klippe-
øen og skal bl.a. rumme 
offentlig badebro og ak-
tivitetsområder, der kan 

bruges året rundt – sam-
tidig får Sydstranden på 
Vinterpaladsets anden 
side en opgradering, så 
den bliver mere attraktiv:

- Det betyder, at Lauget 
omringes, og det harmo-
nerer ikke med, at vore 
medlemmer fremhæver 
roen som en vigtig grund 
til at være helårsvinterba-
der. Samtidig ligger der 

også potentielle konflikter 
i barrøvsbadning med 
masser af mennesker om-
kring os, siger Høvding 
Erling Madsen.

Ydermere viser progno-
serne, at den nye mole vil 
betyde tilsanding over 
nogle år, så vanddybden 
ved Laugets nuværende 
bro mindskes. Derfor fore-
slår arbejdsgruppen en 



Forslag 1
Huset bliver liggende. 

Laugets eksisterende badebro 
fjernes i følge havnens skitseplaner 
og vinterbaderne skal i fremtiden 
bruge de nye badebrosfaciliteter 
der etableres i forbindelse med 
Klippeøen. 

Der fortages ingen investeringer 
udover normal drift.

0 kroner.

Forslag 2 
Eksisterende hus flyttes til nyt byg-
gefelt på den ny mole. 

Der kan ikke vurderes om byg-
ningen er egnet til en samlet 
flytning, ligesom der er store risici 
ved en flytning, som kan udløse 
reparationer.

Derfor anbefales et nyt, simpelt 
omklædningsrum a la dét, vi har i 
dag, på ca. 50 m2. 

Vinterpaladset er i dag på 40 m2.
Bestyrelsen foreslår, at huset 

bygges i to moduler a la dét, vi har 
i dag. Samtidig sættes plads af til 
eventuel senere tilbygning af ek-
sempelvis et større omklædnings-
rum, sauna eller hvad fremtidens 
vinterbadere måtte finde behov for.

  1.623.000 kr.

flytning til dybt vand.

Hvad tror vi på 
i fremtiden?
Hvis vi ikke tager bestik 
af situationen nu, så risi-
kerer vi, at medlemmerne 
om nogle år ærgrer sig 
over, at det ikke blev gjort: 

For skal der ændres, så 
vil det alt andet lige være 
nemmere og billigere at 
gøre det nu, hvor Sydmo-
len skal bygges om og ny 
lokalplan laves.

Bestyrelsen har ikke 
nogen samlet holdning 
til, hvilken løsning, der er 
bedst, og bestyrelsesmed-
lemmerne stemmer frit:

- Det er vigtigt, vi ikke 
ser på, hvad der passer os 
bedst lige nu: Hvad tror 
vi på i fremtiden? Vi skal 
finde en løsning, som også 
holder om 20 år. Så vi skal 
hverken glemme noget 
eller forbygge os. Det er 
også derfor, bestyrelsen 
foreslår en modulløsning, 
siger Høvdingen.

Fire forslag 
til afstemning
For at finde ud af, hvad 
Laugets 600 medlemmer 
mener, så vil arbejdsgrup-
pen fremlægge de fire 

forslag på generalforsam-
lingen 11. april. Og der 
skal så stemmes om, hvil-
ken der skal nyde fremme.

Er der flertal for én af 
flytteløsningerne, så vil 
den foreløbige skitse 
bliver bearbejdet, så der 
kommer tegninger, be-
skrivelse af indhold, byg-
gebudget og driftsbudget 
etc. 

- Det er vigtigt, at den 
endelige beslutning træf-
fes på et kendt og trans-
parent grundlag. I givet 
fald skal en ny generalfor-
samling træffe den ende-
lige afgørelse, pointerer 
Høvdingen.

Generalforsamlingen i 
år skal derfor stemme om 
i hvilken retning, Lauget 
skal gå i fremtiden. 

Og de fire forslag er 
skitseforslag; der er altså 
ingen grund til at diskute-
re antal brusere, toiletter, 
vinduer eller sauna, etc.

Helgarderer
Tidsmæssigt er det så-
dan, at til efteråret vil en 
masterplan med ajourført 
budget for havneudvidel-
sen til ca. 180 millioner 
kroner ligge klar. 

Lauget har for en sik-

kerheds skyld reserveret 
et byggefelt på den nye 
udgave af Sydmolen.

Det skal tilføjes, at hav-
nen bygger en ny bade-
bro til Lauget som erstat-
ning for den nuværende.

Vil du hjælpe med 
at se på økonomien?
Bestyrelsen vil meget ger-
ne hurtigt nedsætte en ny 
arbejdsgruppe, som skal 
se på, hvilke muligheder, 
der er for at få økonomisk 
støtte fra eksempelvis 
fonde. 

Det er således ikke et 
udtryk for, at bestyrelsen 
regner med en flytning; 
blot en praktisk foranstalt-
ning for ikke at miste tid. 

Og skulle der være 
medlemmer med erfaring 
på dette felt eller lyst til at 
bidrage, så hører besty-
relsen gerne.

Skal der arbejdes vide-
re med byggeplanerne, er 
tanken fortsat at inddrage 
små arbejdsgrupper, som 
får konkrete opgaver, så vi 
får så mange øjne på som 
muligt.

Laugets DNA er vigtig
Arbejdsgruppen bag de 
fire forslag, er udsprunget 

af medlemsmødet 8. fe-
bruar 2022, hvor der kom 
input til, hvordan Vinter-
paladset 2.0 kan se ud. 

Ligeledes er de mange 
kommentarer, der efter-
følgende er kommet efter 
omtaler i nyhedsbreve, 
taget med i arbejdet.

Ét af de vigtigste punk-
ter på mødet var at holde 
fast i Laugets DNA: 

Humoren skal være i 
højsædet.
Vi skal ikke have et 
kæmpe palads.
Der skal være fælles 
omklædning.
Vinterpaladset skal 
være et helle med fred 
og ro.

Arbejdsgruppen
Gruppen består af arki-
tekt Claus Bo Frederiksen, 
ingeniør Ole Svendstrup 
Petersen og ingeniør Kurt 
Elliot Larsen,.

Der har løbende det sid-
ste par år været flere om-
taler af havneudvidelsen i 
Laugets nyhedsbreve, som 
du finder hér. 

Priserne i de tre forslag 
er overslag, som er angi-
vet i prisniveauet for 2. 
kvartal 2022 - indeks for 
byggeri i alt.

https://vikingelauget.dk/?page_id=153


Arbejdsgruppens skitse til Forslag 3: Og det er altså kun en skitse, ikke den endelige indretning. 
Dvs. størrelse, rumanvendelse og rumstørrelse er ikke endelig.

Forslag 3. 
Idéskitsen herover viser en byg-
ning, hvor der er taget udgangs-
punkt i en skitse, bestyrelsen tidli-
gere har vist i nyhedsbrevet.

Bygningen måler 21,2x12,8 meter 
(271,4 m2). Samt en terrasse på 
84,8 m2 med adgang til badebro. 

Materialer og udseende tilpas-
ses den eksisterende arkitektur på 
Rungsted havn.

9.038.000 kr.

Forslag 4 
Bygningens areal og funktioner er 
reduceret på baggrund af drøftel-
ser i arbejdsgruppen for at kunne 
vise et alternativ til den fulde ud-
bygning af byggefeltet. 

Bygningens areal er 228 m2. 
Terrassens areal er 100 m2.

8.093.000 kr.
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124 nu på 
ventelisten
Efter optag af 30 nye med-
lemmer er der p.t. 124 på 
ventelisten. 

Vi er 597 medlemmer., 
og optager næste gang 1. 
oktober.

Følg med 
på Havnen
Rungsted Havn har taget 
initiativ til et nyhedsbrev, 
som udkommer ca. to-fire 
gange om året.

Det vil oplyse om de 
aktiviteter, tilbud og 
initiativer, der foregår på 
kryds og tværs i havnen.  
Tilmeld dig nyhedsbrevet 
hér.

Gensyn med 
julebadningen
Hvis du vil se eller gense 
Julebadningen 24. decem-
ber, så ligger Reservefo-
tograf Carsten Thomsens 
billeder på hjemmesiden.

I det hele taget er det 
en god idé ind i mellem at 
tjekke hjemmesiden. 

Hér finder du også info 
om, hvordan du får en 
ny nøgle, melder dig ind 
eller ud eller får fat i de 
mange ualmindeligt vig-
tige udvalg. 

Sæt x i 
kalenderen 
Tirsdag 11. april 
kl. 20 generalforsamling, 
Rungstedgaard.
Middag kl. 17.30.

Lørdag 7. oktober 
kl. 8.15 Standerhejsning med 
dåb og morgenbord., 
Vinterpaladset..

Søndag 24. december 
kl. 8.15 Julebadning med 
morgenbord, Vinterpaladset.

Arbejdsgruppens skitse til, hvordan Forslag 3 og 4 kan se ud oppe fra. Og det er en skitse, 
så det er ikke udtryk for, at terrasse og badebro skal se sådan ud.

Mellem Vinterpaladset og Laugets badebro fyldes op og laves aktivitetsområder. 
Molen rettes ud, og arbejdsgruppen foreslår, at Vinterpaladset 2.0 placeres ca. 170 meter 

længere ude end Laugets badebro, hvor der er dybt vand.
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