25. april 2017
Bestyrelsens beretning til Generalforsamlingen
torsdag 29. april 2017
Så kan det ikke
blive koldere

»Så kan vandet ikke blive koldere!«
Sådan lød den herlige melding fra Undermålerassistent af 1.
Grad Søren Søndergaard 7. januar 2016: Sammen med
Undermålerassistent Jane Hjorth havde han målt
vandtemperaturne til minus én grad.
»Nu venter vi bare på vinden og bølgerne lægger sig – så har
vi den første grødis i denne sæson«, fortsatte den positive
melding.
Og sandt er det jo: Vi elsker de kolde afvaskninger – og alt
over 10 grader er kedeligt!
Og så skal jeg da også lige præsentere Bestyrelsens
renvaskede medlemmer: Skatmester Mariann »Rumraketten«
Albjerg, Havfrue Lotte Wallevik og Næste og Overbestyrer Jes
»Støvsugeren« Gerstrøm og Dirigent Kurt Elliot Larsen – også
kendt som Lurifax den 2.
Jeg skal også byde velkommen tilbage til Jens »Runerister«
Hage, som drog i eksil sidste år. Men der var nu ingen som
spurgte efter ham …
Lauget & havnen
Vi har desværre ikke kunnet glæde os over det isfyldte hav i
2016, men vi har kunnet glæde os over, at vi har fået endnu
bedre badeforhold med relativt høj vandstand det meste af
tiden.
Bestyrelsen havde ellers fået rådgivning om, at forlængelsen
af broen på 3 meter ikke var nok og at vandstanden blev for
lav, og vi forsøgte derfor at få det undersøgt nærmere.
Undervejs opstod der nogle misforståelser mellem
Bestyrelsen og Havnen, og vi havde da gerne set, at vi havde
været inddraget i planlægningen fra starten, så havde meget
været lettere.
Vi fik løst problemerne, Havnen havde ret i, at vores
badekvalitet ikke blev forringet og vi er meget tilfreds med
resultatet.
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Tilfredshed har vi også hørt om vores tre nye trapper, hvor
den brede redningstrappe glæder mange medlemmer i
pålandsvind.
Trapperne blev stort set betalt af den erstatning, vi fik fra
Hørsholm Kommune, hvis badeplatform havde lavet skader
på vores bro, da den rev sig løs.
Forlængelsen har også betydet, at vi visuelt har fået en mere
harmonisk bro, ligesom første del, Sukkenes Bro, gemmes
behageligt væk af de ekstra molesten.
Der er kommet rigtig mange positive kommentarer. Men der
var også en skjoldmø som bemærkede: »Vi er flere
kortbenede kvinder, som synes der er lidt langt ned nogle
dage.«
Skjoldmøen med korte ben mente også, at vandstanden var
for høj, så vi burde lægge mere sand på eller sætte et par
ekstra trin på. Naturens luner kan vi dog ikke styre – og jeg
anbefalede hende at bruge redningstrappen i stedet.
Næsten 600.000 kroner har broen kostet siden 2012 – og vi
siger tak til Rungsted Havn og entreprenøren Zøllner for et
godt resultat.
Atter stor søgning
Hvor mange medlemmer kan vi være?
Da vi var 200 medlemmer og kun have den ene bygning,
stod vi og knubbede os op ad hinanden. Det var i 2008, hvor
Festsalen kom til – og siden har vi tømt ventelisten hvert år.
Nu er der pres på i myldretiden mellem kl. 7 og 9 og om
formiddagene i weekenderne. Men vi kan også konstatere, at
skønt vi er næsten 500 medlemmer, er det vel 100-150, der
skriver sig ind i bogen per dag.
Det er herligt der er mennesker – men balancen går mellem
at kunne få en knage og at skulle trække numre. Bestyrelsen
har som tommelfingerregel sagt at cirka 500 må være
maksimum, når vi både ser på den fysiske plads og de
mange tilkendegivelser sidste år, hvor vi drøftede visioner,
og mange pegede på, at vi fortsat skal være en mindre,
(komma) hyggelig og overskuelig forening.
Bestyrelsen vil derfor gerne i aften have nogle
tilkendegivelser: P.t. er 10 medlemmer gået ud – og skal vi
optage de p.t. 51 på ventelisten? Er der et maksimum?
Vi er nu 481 medlemmer mod 463 medlemmer sidste år idet vi per 1. oktober optog 42 nye medlemmer. Vi noterer
igen i år med glæde, at kandidaterne bliver yngre og yngre.
Dét lover jo godt for Laugets fremtid!
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Jeg nævner nu navnene på de nye skjoldunger – og de, der
er tilstede, må gerne rejse sig, når deres navn nævnes:
Anders Amstrup
Michaelle Bentsen
Kirsten Bentzen
Charlotte Breinholt
Søren Cubel
Tine Enghave
Zana Holsey Gramkow
Hilde Elisabeth Haaland
Niklas Haapalo
Finn Hansen
Mogens Helle
Henriette Hertz
Jette Hoff
Steffen Løw Holm
Gro Berner Jacobsen
Lisbeth Jørgensen
Monika Kallan
Thomas Koefoed
Gitte Fischer
Henrik Kryger
Lisbeth Valentiner
Mette Månsson
Erling Moesby
Mette Mottlau
Katja Just Møller
Christian Lanng Nielsen
Mogens Nyegaard
Lene Oppermann
Linda Pop Pedersen
Marianne Fur Poulsen
Peter Preis
Morten Rungø
Anna Schaumburg
Lise-Lotte Schulze
Elin Steinø
Allan Svendsen
Steffen Sørensen
Kirsten Thomsen
Annie Thorsen
Anne Toftager
Mette Voll.
Har jeg glemt nogle, så giv lyd nu!
Betalingsviljen stadig ikke god
At være medlem af en forening betyder normalt også, at der
skal betales kontingent. Det undrer os, at det tilsyneladende
hvert år kommer som en overraskelse hos mange
medlemmer!
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Dog har vi set en meget svag bedring i betalingsviljen, som
dog stadig ikke er god: I 2015 betalte ½ for sent. I 2016 var
det ¼ og i år er det lige over 1/5; nemlig 104, som svarer til
22 %.
Det giver den frivillige Skatmester en masse unødigt arbejde
– og i 2016 endte det med eksklusion af ét medlem, som
trods flere rykkere ikke kunne finde ud af at betale. Det er da
trist!
Vi har de senere år optrappet informationen: Når
kontingentet er vedtaget på Generalforsamlingen, fortæller vi
om det i nyhedsbrevet, vi sender mail ud udelukkende om
kontingent, vi sætter opslag op i Vinterpaladset, omtaler det
på hjemmesiden + vi har indført 100 kr. i gebyr ved for sen
betaling.
Nu har vi senere et forslag til behandling, hvor vi flytter
betalingen til september, så den følger
vikingeåret/badesæsonen. Det håber vi hjælper i den rigtige
retning.
Vi minder om, at for blot 1 krone og 9 1/2 øre om dagen får
du herlige naturoplevelser, et muntert fællesskab og kolde
afvaskninger. Og vedtages Bestyrelsens forslag til nyt
kontingent senere i aften, så falder prisen endda til 82 øre
om dagen!
Laugets fremtid
Generalforsamlingen i 2015 nedsatte et visionsudvalg, som
fik helt frie hænder til at vælge emner, facon og form.
Udvalget valgte primært at fokusere på en nye badebro og
kom med 3 bud, hvor en stor, offentlig badeanstalt ude i
vandet var det mest vidtgående.
Vi drøftede også visioner. Det gav alt sammen en del
kommentarer, og Bestyrelsen konkluderede efterfølgende, at
stemningen pegede i retning af, at vi ikke skal være en
kæmpe forening og ej heller skal have en badeanstalt.
Humoren og det sociale aspekt skal fortsat betyde meget
sammen med de traditioner vi har opbygget.
Bestyrelsen lovede også at arbejde videre med vision &
strategi, og har tidligere nævnt, at vi ville fremlægge vision &
strategi på dette års generalforsamling: Men da vi havde
tankerne færdig for et halvt år siden, syntes vi ikke der var
grund til at vente og har bl.a. behandlet vision & strategi i 2
udgaver af nyhedsbrevet.
De faste 3 elementer er fortsat: Vinterbadning, sundhed og
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velvære – og helst ting, man ikke får andre steder eller på
samme måde andre steder.
Det overordnede omdrejningspunkt er, at vi skal udvikle og
ikke afvikle. Så det fortsat er attraktivt at være og blive
medlem af Lauget.
Skrækscenariet er, at vi sidder en række gamle mennesker i
en rundkreds med begge hænder i den ene hånd og klapper
hinanden på skuldrene af begejstring – mens Lauget dør ud.
Derfor foreslår vi, at vedtægterne skal pålægge Bestyrelsen
at arbejde med vision & strategi, så vi fortsat sikrer en
levedygtig forening.
De faste højde- og holdepunkter
Bestyrelsen holder meget af de mange hyggelige traditioner,
og synes i høj grad, vi hele tiden har vores 43 årige historie i
fokus samtidig med at vi ser frem.
Vi fejrede således Laugets 40 års jubilæum i 2014, og vi har
eksempelvis opkaldt 2 områder i Vinterpaladsets park efter 2
af stifterne: Kielers Plads og Toras Passage.
Vi har også 4 årlige, muntre samlinger: Generalforsamlingen,
Standerhejsningen med dåb, Solhvervsfesten og
Julebadningen.
Generalforsamlingen starter med spisning – atter en herlig
tradition i Lauget. 96 deltog mod 78 året før – og i år er vi
113 – men hungersnøden brød ud og mange måtte gå sultne
fra bordet på Hotel Marina i Vedbæk.
Vi er derfor glade for, at vi har fået en god aftale med
Rungstedgaard, så vi kunne rykke hjem til kommunen efter
flere år i eksil – og endda kigge ned til Vinterpaladset!
Lørdag 1. oktober var der Standerhejsning med langt over
100 fremmødte. Vi indviede broforlængelsen og vores 3 nye
trapper, der var premiere for den nye flagudsmykning på
badebroen og 18 blev døbt i festlig udstyr. Og for andet år
uddelte vi Dåbsklæde til de, der bliver døbt.
Denne dag, der markerer badesæsonens start, er også et
godt eksempel på, hvordan vi holder traditionerne i hævd
med plads til udvikling: Det er blevet en fin tradition, at de,
der døbes, møder i dekadent udklædning. Flagudsmykningen
vil vi gøre til en fast tradition – og så havde vi inviteret
naboerne fra Vedbæk Vikingelaug, som bidrog med en
munter tale.
Det skal da heller ikke glemmes, at den festlige dag
resulterede i forsidefoto og en helside i Frederiksborg Amts
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Avis og fin-fin omtale i Ugebladet.
Solhvervsfesten onsdag 30. november i Rungsted Golf Klub
havde deltagelse af 80.
Den vigtige quiz blev afviklet på en bemærkelsesværdig kort
og god måde, så der også var tid til at snakke sammen. Så
dén model vil vi fastholde fremover!
Julebadningen 24. december var som sædvanlig en hyggelig
start på den lange dag. Omkring 130 badede, sang og spiste
med.
Med til at holde traditionerne i hævd og til at binde
foreningen sammen hører også nyhedsbrevet, som i 2016
havde sin 5. sæson med 9 udgivelser. Dertil kom, at vi
løbende har udsendt forskellige meddelelser til
medlemmerne, når vi fandt budskaber relevante.
Vi hører naturligvis gerne om medlemmerne synes vi
informerer tilpas eller for meget. Og har du ikke en
kommentar i dag, planlægger vi på et tidspunkt at lave en
undersøgelse af medlemmernes tilfredshed og ønsker, hvor
informationen også vil indgå.
Samarbejde med andre
»Vinterbaderne svømmer i succes«, lød overskriften i
Frederiksborg Amts Avis 4. april, hvor jeg i et interview
glædede mig over vores succes.
Men jeg udtrykte også lidt bekymring; en bekymring, jeg
også fremførte, da jeg i marts deltog i årsmødet i VID,
Vinterbadeforeninger i Danmark:
I en tid hvor triatlon, kitesurfing og andre udfordrende
discipliner vinder frem, er vinterbadning blevet en
ekstremsport for de, der ikke er så ekstreme. Det er blevet
populært – og dermed er der risiko for, at nogle melder sig
for at være med på moden og ikke fordi de specielt har lyst
til at være medlem af en vinterbadeforening – ja, måske
mister de hurtigt interessen.
Nu tror Bestyrelsen ikke, at Lauget er i risikozonen for at
optage medlemmer, som hurtigt forsvinder igen:
• Du kan ikke melde dig ind, men skal på venteliste.
• Vi kræver en begrundelse; dog uden krav til form og
indhold, så der er tid til at vurdere om det nu også er
noget.
• Vi har en lagt række traditioner, som binder
medlemmerne sammen.
• Vi kan se, at et stigende antal ansøgere er tilflyttede
vinterbadere, har prøvet at bade med medlemmer
eller er Turister på vor bro.
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Der er nu 124 foreninger med i VID med næsten 40.000
medlemmer – og skønsmæssigt lige så mange bader uden for
foreningerne. Vi kan endda glæde os over, at ifølge VID er vi
den vinterbadeforening, som er vokset mest i procent.
Vi har også det sidste par år genoptaget kontakten til de
sydlige naboer i Vedbæk og deltager i hinandens
standerhejsninger – og vi vil også invitere de nordlige
naboer, Nivå Pingvinerne, til vores næste Standerhejsning.
Vi er også fortsat medlem af Rungsted Tanglaug, som er
stiftet på initiativ af lodsejere langs Sydstranden. Det er et
godt initiativ, som skaber en herlighedsværdi for hele
området, når den stinkende tang ikke får lov at få overtaget.
Vi havde naturligvis gerne set, at tangen kunne køres lidt
længere ud, så vi ikke et par dage efter rensningen må døje
med tangstumper i vandet.
På Havnen er vi med i Søsportsforeningen, som består af os,
kajakklubben, roklubben, vandskiklubben og søspejderne –
og vi indstiller en fælles repræsentant til Havnens bestyrelse.
Vi samarbejder også med Erhvervsforeningen for Rungsted
Havn. Bl.a.om Havnefesten, som efter en pause i 2016
genoptages 23.-27. August, som en havnefestival. Og hér er
der atter et ønske om at vores ekstremt musikalske og
hørbare Lurendrejerne kaster glans over festen.
Og den nye, servicemindede havnechef Anders Ulf Söderberg
har taget initiativet til at Havnen er med i den landsdækkende Vild med Vand lørdag 10. juni. Hér får
foreningerne mulighed for at præsentere deres aktiviteter og
forhåbentlig få flere medlemmer.
Lauget stiller dog ikke op i disciplinen »Nøgenbadning fra
Nokken« - men vi tilbyder Lurendrejerne og hjælpere og
indgår i koordinationsudvalget.
Vinterpaladset
Og mens vi er på Havnen: I juledagen drillede stormen Urd,
idet den lavede lidt ravage. På badebroen gik det ud over en
samling af gelænderet, den bøjede 2 kurve og stjal 2
gummimåtter – samt rokerede rundt på stenene langs
østsiden af Vinterpaladset for også at nappe et stort stykke
sand i det sydlige hjørne af Vinterpaladsets park.
Vor sponsor firmaet Barslund/Zøllner har velvilligt flere gange
over de senere år lagt stenene på plads for os igen, men vi
må nok også se i øjnene, at med bølgerne rullende op langs
huskanten, frygt for stigende vandstand og kraftigere og
hyppigere storme, så ligger Vinterpaladset SANDelig udsat.
Bestyrelsen ser derfor på, hvilke tiltag der kan gøres for at
sikre huset mod naturens kræfter.
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Med til at sikre Vinterpaladset er også dørlåsen, som vi
jævnligt får klager over fra medlemmer, hvis nøgle pludselig
ikke virker. Bestyrelsen er ved at undersøge mulighederne
for at skifte til et elektroniske kortsystem: Investeringen er
dyrere end en ny lås, men der ligger en række praktiske og
administrative fordele ved den elektroniske løsning.
Den muntre stemning
Vi kalder os De muntre helårsvinterbadere, og den muntre
stemning er et gennemgående træk – uden at vi er
lalleglade!
Der er næppe mange morgener, hvor latteren ikke ruller som
bølger på Øresund.
Vi satte i februar sidste år fokus på Laugets humor i
nyhedsbrevet. Skjoldungen Joan Jürs hæftede sig ved, at
brokkeriet bliver kvalt af humoren, Laugsfotografen Jesper
Alstrøm – som engang har kaldt Generalforsamlingen for vor
årlige revy – slog på, at det er vigtigt, at vi håndhæver
humoren – det forpligter! Og æresmedlem og medstifter Tore
»Tordenkile« Landgren bemærkede, at der altid har været
kvikke replikker og aldrig sure miner.
Der er næppe heller mange steder i samfundet, hvor man
kan mødes som mennesker – uden at have et visitkort strakt
ud foran sig, så man straks sættes i bås.
Der er masser af mennesker, vi ikke kender navnene på og
ikke hvad hvad laver – men det forhindrer jo ikke, at vi kan
have det fornøjeligt sammen!
Humoren og det hyggelige, sociale samvær er blandt de
mange skønne traditioner, vi sørger for at værne om.
Udvalgene & deres virke
Vor brug af humoren vakte også begejstring, da jeg på
årsmødet i VID – forkortelsen passer jo også fint ind! –
fortalte om vores brug af humor i de mange herlige udvalg
med forrygende titler, vores beretning, der takket være
Runeristeren aflægges som tegneserie, og brugen af
humoren i nyhedsbrevet.
Men bag humoren gemmer sig også 16 hårdtarbejdende
udvalg propfyldt med engagerede medlemmer.
Vor hjemmeside er et vigtigt vindue mod verden og en vigtig
informationskanal for vore medlemmer. Vinduet mod verden
holder Den Elektroniske Viking, Søren Wennemoes, åben på
fortræffelig vis.
Ansvaret for Vinterpaladset inde og ude, den gigantiske park
og badebroen sørger Pligthuggerudvalget for. Da Pligthugger
af 1. Grad, Søren »Brådsø« Iversen pludselig døde, udpegede
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Bestyrelsen Pligthuggerassistent Henrik »Ravneøje« Løve til
Konstitueret Pligthugger.
Bestyrelsen har været meget tilfreds med hans indsats, så
han er udnævnt til Pligthugger. Samtidig forfremmer vi
Pligthuggerassistentaspirant Flemming Voss til
Pligthuggerassistent.
Og Bestyrelsen er parat til at drøfte en eventuel udvidelse af
udvalget med en Pligthuggerassistent-aspirantelev – dersom
en egnet kandidat kan findes i medlemskredsen.
I starten citerede jeg Undermålerassistent af 1. Grad Søren
Søndergaards begejstring over det kolde vand.
Temperaturudvalgets arbejde betyder meget for os, fordi vi
går meget op i vandtemperaturen, selv om vi hopper i, i alle
temperaturer.
Temperaturudvalget kom 2. juni med en kedelig melding til
Bestyrelsen: »En rigtig dårlig rekord for vikinger og
skjoldmøer, men sikkert dejligt for sommerbaderne«, lød
meldingen: Vandet blev målt kl. 18.30 til 22 grader – det er
ikke sket så tidligt i juni, meddelte Undermålerassistenten.
(Her kom et indlæg fra Overmåler Knud Limschou).
Engang var ansvaret for temperaturmåling og vanddybde
samlet i ét udvalg, men arbejdet blev for omfattende, så dels
blev der oprettet 2 udvalg, dels knyttet flere medlemmer til
udvalgene.
Der var dengang et håb om, at det ville give os koldere vand
og øget vandstand. Desværre har et tilbagevendende emne i
mange års beretninger været utilfredshed med vanddybden.
Formanden for Vanddybdeudvalget, Thøger »Skjalden«
Johnsen har gjort flere ynkelige forsøg: Med kajak hentet
vand i en spand ved Vedbæk, hugget en skovl i en sandkasse
og forsøgt udgravning foran trapperne og beskyldt en
sagesløs sælunge for at have slugt vand, så vandstanden
faldt!
Ynkelige forsøg – men han har længe været helt uden for
pædagogisk rækkevidde! Og er blevet genvalgt år efter år i
håb om, at han ville forbedre sig.
Forbedringen er så kommet i det forgangne år. Men selv om
Vanddybdeformanden spankulerer rundt som en stolt hane
på badebroen, så er det ikke hans skyld, at vi har fået gode
badeforhold: Det skyldes, at Havnen lagde et par ekstra sten
på molen – det burde Vanddybdeformanden nu selv have
fundet på for flere år siden!
Vi har også et særligt musikalsk udvalg: Lurblæserlauget
Lurendrejerne. Dirigenten, Kurt »Lurifax II« Elliot Larsen
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udtrykte det så præcist i nyhedsbrevet: - Vi skal prøve at få
de reneste toner ud af ingenting!
I blev til aften modtaget af Lurendrejerne ved indgangen – så
ingen af de fremmødte kan være i tvivl om, hvad dirigenten
mener …
Så der er al mulig grund til at takke de mange medlemmer,
som bidrager via vores 16 forrygende udvalg.
Vi skal under et senere punkt på dagsordenen sige farvel til
Skatmesteren, Mariann »Rumraketten« Albjerg, som stopper
efter at have fyldt pengekassen op, så vi er godt rustet til
fremtiden.
Vikingerne er populære
Aldrig har vikingerne været så populære:
• tv-stationer står i kø for at lave serier og
dokumentarprogrammer.
• 152.788 satte rekord ved at besøge Nationalmuseets
udstilling om vikinger i 2013.
• Nationalmuseet sender udstillingen verden rundt i
2019-20.
• EU har bevilget flere millioner til at flere lande kan
deltage i et 4-årigt projekt »Follow the vikings«.
• Museum Vestsjælland, Trelleborg og Nationalmuseet er
med i et 30 millioner kroners internationalt samarbejde
om formidling og markedsføring af vikinger.
• DR Podcast og Radiodrama tager dig 1000 år tilbage til
vikingetiden, hvor de danske vikinger sejlede ud i
verden med blod på tanden for at erobre land, stjæle
rigdomme, voldtage og slås.
• Berlingske brugte overskriften: »Vikingerne er vores
kulturelle arvesølv« på en artikel om brandingværdien
over for turismen.
Professor Kurt Villads Jensen fra Stockholms Universitet tog
også brandingværdien op i et interview i Politiken:
- Vikingerne kan sælge alt!, sagde han og nævnte, at
amerikanske fertilitetsklinikker har reklameret for
vikingesæd.
Det må være en ny eksportvare! Der bliver – som
SÆDvanligt - trængsel i Vikingepaladset …
Bestyrelsen har således al mulig grund til at gentage
konklusionen fra de sidste 3 års beretninger: Joh, det
er stadig skønt at være munter helårsvinterbader!
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