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De har lavet tre bud 
på Laugets fremtid
Og arbejdsgruppen gennemgår dem på generalforsamlingen
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Arbejdsgruppen, som har kigget på mulighederne for Vinterpaladsets fremtidige 
placering: arkitekt Claus Bo Frederiksen med erfaring i byggeri af huse og havne samt 

myndigheders sagsbehandling, ingeniør Ole Svenstrup Petersen med erfaring i 
strøm- og sandforhold og anlæg af havne, og ingeniør Kurt Elliot Larsen med erfaring

i bl.a. miljøundersøgelser.

De tre forslag
På generalforsamlin-
gen skal du stemme om 
tre løsninger om Vin-
terpaladsets fremtid: 
1) Skal huset blive 
liggende uændret? 
2) Skal bestyrelsen 
undersøge en flytning 
med en udformning 
som i dag længere ude 
på den nye Sydmole? 
3) Skal bestyrelsen 
undersøge en flytning 
længere ude på den 
nye Sydmole med et 
nyt og større hus med 
mulighed for senere 
modultilbygninger?

Det er flertallet af 
de tilstedeværende, 
som afgør, hvilken 
løsning, der komme til 
at gælde. Det er altså 
ikke muligt at stemme 
via fuldmagt.

- Vi har prøvet at give et 
billede af, hvilke mulig-
heder, der er. Og så har 
vi været ret konservative 
med hensyn til de økono-
miske beregninger.

Sådan siger Claus Bo 
Frederiksen, som sammen 
med Ole Svenstrup Peter-
sen og Kurt Elliot Larsen 
har udgjort arbejdsgrup-
pen bag de tre forslag 
til Laugets fremtidige 
placering, som general-
forsamlingen 11. april skal 
stemme om.

Haft frie hænder
Udgangspunktet var de 
kommentarer, der kom på 
et medlemsmøde, hvor 
dét at bevare Laugets 
DNA var i fokus.

Det omsatte bestyrelsen 
til en skitse af indretnin-
gen.

Og her fra har arbejds-
gruppen haft frie hænder.

- Det er et tidligt idéar-
bejde, som vi fremlæg-
ger og så vil vi svare på 
spørgsmål, siger Claus 
Bo Frederiksen, som på 

gruppens vegne vil gen-
nemgå de fire bud, som er 
blevet til tre forslag.

Han understreger, at det 
er retningen for Laugets 
fremtidige placering, der 
stemmes om.

Det er nogle rammer, 
hvor der hverken er taget 
stilling til antal vinduer, 
toiletter, brusere etc.

Er der flertal for at gå 
videre med en flytning, 
vil der blive udarbejdet 
præcise tegninger, finan-
siering, et byggebudget 

og et driftsbudget:
- Dét, der koster, er byg-

gemodning, og når der 
bygges på havet, skal der 
etableres spuns, konstruk-
tioner sikres mod opdrift 
og det kræver et solidt 
fundament, der kan holde 
til storme, understreger 
Claus Bo Frederiksen.

Og kommer der ideer 
og ønsker frem på ge-
neralforsamlingen vil de 
også indgå i det videre 
arbejde.

Det betyder, at først når 
tegninger og økonomi er 
klar, så skal en ny gene-
ralforsamling tage stilling 
til det endelige forslag.

Forslagene blev præ-
senteret i sidste nummer 
af nyhedsbrevet, som du 
kan finde på hjemmesi-
den:

www.vikingelauget.dk

https://vikingelauget.dk/wp-content/uploads/2023/01/Nyhedsbrev_89_01.2023.pdf


Laugets medlemmer er 
standhaftige i enhver hen-
seende.

For, som det hedder i 
dåbsritualet: 

»I har igennem flere år 
ufortrødent kastet jeres 
legemer i Øresunds bøl-
ger - også når de ikke var 
der!«

Og det er der rigtig, rig-
tig mange, som har gjort i 
mange år.

Så på generalforsamlin-
gen får Lurblæserlauget 
Lurendrejerne masser af 
muligheder for at blæse 
forsamlingen et stykke.

Først, når de ude foran 
Rungstedgaard tager 

imod, dernæst når de 
mange Kåber & Klæder 
skal uddeles.

40 års Klædet
I den helt eksklusive 
klasse, som kun rummer 
ganske få medlemmer, fin-
der vi Mogens Kofmann, 
som skal have 40 års 
Klædet.

25 års Kåben
Den stærkt eftertragtede 
25 års Kåbe med ryg-
mærke med Laugets logo 
og et særligt vikingenavn 
til ejeren, er der otte, som 
har badet sig til:
Anni Bagge Skov 

 Iben Hasselbach 
 Jette Beck Jørgensen 
 Niels Møller 
 Lotte Jensen 
 Henriette Høffding 
 Vibeke Sunne Aller 
 Winnie Møller.

 Er du blandt de otte, 
men endnu ikke har meldt 
dig, så kontakt Lauget på 
post@vikingelauget.dk.

10 års Klædet
20 ærede medlemmer 
skal have 10 års Klædet:
Christine Lamarche  
Thomas Dahlgaard 
Inge Correll 
Jette Nielsen 
Brit Wichmann 

Margriet Greisen 
Karsten Dinesen  
Lotte Skou 
Lis Callesen 
Marianne Hutchings
Hoffmann 
Nicolaj Wichmann 
Britta Jacobsen 
Pernille Bruun 
Pernille Andersen 
Torben Nordbæk 
Helle Nitschke 
Britt Vinderslev 
Søren Ulrik Plesner 
Edel Skovgaard Dahl 
Annette Bonne 
Jørgensen.

Sankthans-
bål på Syd-
stranden 
igen i år
Brug for frivillige

Har du lyst til at give 
en hånd med til sankt-
hansbålet på Rungsted 
Strand?

Sidste års arrange-

ment, som Maria Dahl 
tog initiativ til, bliver 
i år arrangeret med 
bidrag fra flere af for-
eningerne på havnen, 
ligesom Oddie’s Kaf-
febar deltager.

Vikingelauget har 
tilbudt at stille med Lur-
blæserlauget Lurendre-
jerne, som helt sikkert 
vil give bålgæsterne en 
helt anden og uventet 

musikalsk oplevelse, de 
sent vil glemme ...

Hyggeligt sted 
at mødes
Der er offentlig adgang 
til sankthansbålet fre-
dag 23. juni kl. 19-21.30 
- så det er jo også et 
sted, hvor Laugets med-
lemmer kan mødes.

Hørsholm Kommune 
lægger brænde på 

bålet, og de frivillige 
skal bl.a. holde øje med 
bålet og fjerne gløder, 
så der ikke sker uheld 
efterfølgende.

Er du interesseret, 
kan du kontakte Maria 
Dahl på telefon 28 55 
53 15.

Hun har også planer 
om et møde for interes-
serede tirsdag 18. april 
kl. 17.

29 standhaftige medlemmer
Hædres på generalforsamlingen med de attraktive Kåber & Klæder for langtidsbadning

Også på sidste års generalforsamling blev der uddelt mange Kåber & Klæder for mange års tro badning. Og med 25 års 
Kåben følger et vikingenavn og et flot rygmærke af dén type, som ikke er forbudt i det offentlige rum.
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116 nu på 
ventelisten
Der er p.t. 116 på venteli-
sten.  Vi er 597 medlem-
mer og optager næste 
gang 1. oktober.

De senere år har der 
været cirka to års ventetid 
på medlemsskab.

Fire 
medlemmer 
er døde
Poul Erik Olsen juli 2022 – 
medlem siden 2019.

Wolfgang Käfer okto-
ber 2022 – medlem siden 
2006.

Kirsten Nykjær Kragh 
november 2022 – medlem 
siden 1994.

Bodil Maribo Carsten-
sen december 2022 – 
medlem siden 1981.

Få 20 % rabat 
på maling
Trænger du til at svinge 
penslen?

Så kan du som medlem 
af Lauget spare penge:

Lauget har lavet en afta-
le med Flügger-butikker-
ne i Hørsholm, Helsingør, 
Lyngby, Hillerød, Rødovre 
og Brøndby samt online:

 Opgiv kontonummer 
642791 - så får du 20 % 
rabat, og  Lauget får 5% 
retur af det samlede be-
løb, der er købt for af alle.

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.

NY VINTERFRAKKE: Varmluftspumpen har fået et 
beskyttende hylster - og så er den blevet renset godt og 

grundigt indvendigt for store mængder tøjfnuller og 
sandkorn af Pligthuggerudvalget: - Jeg har mindst fundet 
ét håndklæde i varmepumpen, lyder det fra Pligthugger-

assistent Jacob Grip om mængden af fnuller.

Jes »Støvsugerne« Gerstrøm 
- træder ud af bestyrelsen
efter otte år.
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Udskiftning i 
bestyrelsen
Efter otte år vil Næste Jes 
»Støvsugeren« Gerstrøm
gerne træde ud af Laugets
bestyrelse.

Bestyrelsen foreslår, at 
Susanne Becker Mikkel-
sen træder ind i stedet.

Det er ti år siden hun 
begyndte på vinterbad-
ning, som er blevet en 
daglig fornøjelse:

- Jeg stiller op fordi
Vikingelauget består af 
herlige mennesker, som 
altid er imødekommende, 
venlige og har et godt hu-
mør, uanset vanddybden 
ved badebroen.  

Og hun lover at tage fat i 
to ting i bestyrelsen:

1. bevare denne helt
særlige varme kultur og
2. at der bliver mindre
rødspættesvømning ... 

Susanne Becker Mikkelsen 
- er bestyrelsens kandidat 

til den ledige post.

Sådan kom-
mer du med 
til middagen
Hvis du vil med til mid-
dagen inden generalfor-
samlingen, så er mandag 
3. april sidste frist for at 
tilmelde sig.

Og tilmeldingen sker, 
når du har betalt 450 
kroner:

1. MobilePay = TAST 
16972 eller

2. Netbank = registre-
ringsnr. 9570 kontonr. 
0012618115 i Danske 
Bank.

Husk at skrive nøgle-
nummer på den/de, der 
betales for!

Betalingen udløser en 
stol og en plads ved et 
bord, en velkomstdrink, 
middag og tre glas vin.

Kaffen får ud bagefter til 
generalforsamlingen.

Middag kl.. 17.30-19.45, 
generalforsamling kl. 10 
tirsdag 11. april. 
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