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16. april 2013 
 

Beretning til generalforsamlingen  
torsdag 18. april 2013 

 
 
Suset & den store 
verden 

Kære vikinger, skjoldmøer og skjoldunger – og skulle der 
være en skrælling eller to, så også velkommen! 
 
Jeg talte en dag i telefon med en kollega i England, og da hun 
hørte jeg var viking, udbrød hun fluks: Voldtægt & røverier & 
masseødelæggelser! 
 
Tænk, hvilket image vi har ude omkring. Derfor glædeligt at 
de danske turistmyndigheder nu vil bruge vikingerne 
attraktivt i markedsføringen af Danmark. 
Vi så det under sidste sommers OL i London, og mere følger. 
Og som Politiken skrev i juli om arkæologiske udgravninger i 
Ribe fra vikingetiden: »Fundene er blevet et hit i medierne, 
fordi vikinger fascinerer.« 
Men dét har vi jo vidst længe – og vi ser hen til at den ene 
turistbus efter den anden ruller op foran Vinterpaladset med 
fotograferende japanske turister … 
 
Og apropos min engelske kollegas negative erindring: 
Sprogforskning viser, at vikingerne har ført rigtig mange 
danske ord ind i det engelske sprog: 
 
Stednavne som Grimsby, Swaledale, Orkney f.eks. og ord 
som sister og window. 
 
Ville Georg Formby – bemærk hans danske efternavn! – have 
haft en karriere, hvis ikke kan havde sunget om at »Cleaning 
Windows«? Van Morrison – Van, som engang boede i Vanløse 
– ville ikke kunne have skrevet »Wild Night Cleaning 
Windows«. Og hvad havde Bill Gates været uden Windows? 
 
Joh, verden har meget at takke os vikinger for! 
 
Løfter & uvederhæftighed 
Når vi nu skal modtage de mange turister, så er faciliteterne 
vigtige. Og jeg ved godt, at jeg i valgkampen sidste år lovede 
opvarmet og overdækket rullende fortov ud til den nye bro. 
 
Nu har jeg med interesse fulgt den siddende regerings 
interessante forklaringer på de mange ting, som ikke lige er 
blevet til noget – og jeg vil derfor henvise til disse i medierne 
så udførligt beskrevne forklaringer. Vælg selv dén i bedst kan 
li’. 
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Jeg minder også om, at uvederhæftighed i forhold til løfter 
ingenlunde er et ukendt fænomen i blandt Laugets tidligere 
høvdinge – og hvorfor lave om på traditionerne? 
 
 
38. år & 25 nye skjoldunger 
Generalforsamlingen markerer at vores 38. badesæson er 
slut – og aldrig har vi været så mange medlemmer: 417. 
Og aldrig har vi været så få til en generalforsamling: Omkring 
80 til middagen! 
 
1. oktober kunne vi sige velkommen til 25 nye skjoldunger, 
som gerne må rejse sig i fald de er tilstede, når de nævnes: 
Og som min forgænger Hans hin Tapre Grønberg sagde 
sidste år: »Vikingerne nævnes naturligvis først, da det er 
dem der har badetøflerne på«: 
 
Nye vikinger: 
Thomas Dahlgaard, Hans Rytter, Søren Plesner, Nicolaj 
Wichmann, Søren Wennemoes, Karsten Dinesen, Nikolaj 
Lyngbæk og Lars Dilling.   
 
Nye skjoldmøer: 
Lis Callesen, Inge Correll, Lotte Skou, Helene Lang, Tove 
Petersen, Christine Lamarche, Marianne Hutchings Hoffmann, 
Tove Gregers Petersen, Jette Nielsen, Rikke Hein Rasmussen, 
Edel Skovgaard Dahl, Britta Jacobsen, Helle Nitschke, Pernille 
Bruun, Margriet Greisen, Suzanne Hyldahl, og Britt 
Wichmann. 
 
Mens vi fik 25 nye medlemmer, var der 19, som meldte sig 
ud – primært på grund af det ekstra brokontingent i 
kombination med, at de ikke eller stort set ikke badede. 
 
Og vi har p.t. 15 på venteliste – og optager næste gang som 
sædvanlig medlemmer pr. 1. oktober. 
 
Jeg minder om, at 2 års fast badning giver ret til at blive døbt 
til Standerhejsningen, den første lørdag i oktober – og 
dermed blive udstyret med et diplom samt et avancement til 
viking/skjoldmø. 
 
Lørdag 6. oktober fik vi døbt 15 medlemmer – og det var 
herligt at se, at vi for første gang havde fået alle klædt 
dekadent ud – dén tradition vil vi meget gerne fastholde! 
Det var også dejligt at se op mod 150 var mødt op – og bl.a. 
fik lejlighed til at teste vores nye sanghæfte. 
 
Solhvervsfesten & lyden 
Standerhejsningen og Generalforsamlingen er 2 af vore 4 
årlige samlingspunkter: Solhvervsfesten onsdag 5. december 
i Rungsted Golf Klub er den tredje – og alle ca. 95 pladser 
blev udsolgt. 
 
Det er også glædeligt.  
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Som noget nyt har Bestyrelsens uddelegeret quizzen, således 
at 2012-vinderholdet har ansvaret for dette års quiz torsdag 
5. december. 
 
Vi har fået kritik af 2 ting: 
Akustikken i lokalet og fordelingen af pladser. 
 
Bestyrelsen har drøftet Solhvervsfesten, og besluttet også i 
2013 at holde fast i Rungsted Golf Klub, fordi rammerne og 
traktementet ellers er gode – og vi ser nu på om et lydanlæg 
vil kunne gøre det muligt at høre velkomst og quiz-
bemærkninger. 
Tidligere kunne man sætte sig sammen med dem, man ville. 
Men for nogle år siden blev det ændret til lodtrækning, for at 
modvirke kliker og give mulighed for at snakke med andre 
end dem, man bader med.  
Kort sagt: Ryste medlemmerne sammen. 
 
Nogle vil gerne have mulighed for at vælge hvem de vil sidde 
sammen med – mens andre synes det er dejligt at kunne 
komme uden at være medlem af en klike. 
 
Så der er 4 løsninger i spil: 
Forslag om at fastholde lodtrækning.  
Forslag om at skifte hvert andet år 
Forslag om at rykke bord undervejs 
Forslag om at vælge selv. 
 
Som det ser ud nu, hælder Bestyrelsen til fortsat lodtrækning 
– men vi hører gerne kommentarer! 
 
Julebadning & starten på dagen 
Julebadningen 24. december er også en herlig tradition, som 
sidst samlede omkring 100 medlemmer til morgenmad og 
morgensang. 
Som sædvanlig en god start på den lange dag, hvor sjælen 
varmes op og sangstemmen tunes ind. 
 
4 højdepunkter & indslusning af nye medlemmer 
Fælles for de 4 arrangementer og den daglige 
morgenbadning er, at stemningen er god og humøret højt. 
Næppe mange morgener, hvor replikkerne ikke får smilene 
og latteren frem. 
For slet ikke at tale om det kick, som det kolde vand giver. 
 
Dén stemning finder Bestyrelsen det vigtigt at fastholde – 
bedre mental start på dagens findes næppe. 
 
Bestyrelsen har i den forbindelse også snakket om, hvordan 
vi endnu bedre kan indsluse – (inklusion som det hedder i 
dag når man skal være politisk korrekt) – nye medlemmer 
når vi bader om morgenen. 
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Bestyrelsen tror fortsat vore 4 højdepunkter er et godt 
middel: Standerhejsning, Solhvervsfest, Julebadning og 
Generalforsamling.  
Men vi vil se på, om vi kan byde endnu bedre velkommen. 
 
Vikingeåret & glimt 
Jeg vil godt trække nogle glimt fra vikingeåret frem: Vi har 
lanceret et nyhedsbrev som vil udkomme mindst 4 gange om 
året. 
 
Det mener vi også er et godt middel til at byde nye 
medlemmer velkommen og informere om, hvad vi laver. Det 
er også en god reminder for andre medlemmer. Vi får også 
præsenteret nogle af de mange begreber og personer, som 
hører med til at det er sjovt. Og så får vi naturligvis givet 
praktisk information på en overskuelig måde. 
Første nummer udkom i august og i marts kom nummer 3. 
 
I juni kom Lauget med i TV2 Vejrets Badevandspatrulje. 
Vi har også sørget for, at Lauget er med i oversigten over 
foreninger på Hørsholm Kommunes hjemmeside. 
 
Vi har også været ganske synlige i medierne. Og det vil vi 
fortsat bestræbe os på at være. 
 
Og den lokale fotoklub lagde også vejen forbi en tidlig 
morgen, mens solen stod op over vor bro – resultatet blev at 
nogle af vore medlemmer nu også kan kalde sig udstillede i 
Trommen. 
 
Vi er jo med vore 417 medlemmer en ganske stor forening i 
Hørsholm Kommune. Og på Top-10 over vinterbadeklubber i 
Danmark. 
 
Bestyrelsen & fortsat udskiftning 
På generalforsamlingen sidste år var der 3 udskiftninger: 
Skatmester Mariann Albjerg, Dorrit Noldus-Nilsen og jeg kom 
ind.  
Nu står vi foran endnu 2 udskiftninger, idet Næste Mads 
Barslund – manden der bl.a. har haft ansvaret for 
bjeskudvælgelsen til Standerhejsning og Julebadning og også 
er instruktøren bag helaftensfilmen om Laugets historie – 
gerne vil på aftægt. 
 
Jeg vil gerne sige tak for Mads’ fine indsats gennem mange 
år, hans gode humør og især hans bidrag til opførelsen af 
den nye bro. 
Jens Runerister Hage træder også ud. Og han skal da også 
have tak for mange års indsats – selv om det som altid er 
rent venstrehåndsarbejde! 
Det gode er, at Jens fortsætter som Runerister, kunstnerisk 
ansvarlig for den indvendige udsmykning af Vinterpaladset 
samt som 1. Krammer på Bestyrelsens vegne til eksempelvis 
vikingedåben. 
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Vi er klar over, at dét, at pladsen som 1. Krammer ikke bliver 
ledig gør det svært at tiltrække nye kandidater. 
Alligevel er det lykkedes at få 2 frivillige. Væsentligheds 
kriteriet spiller naturligvis også ind hér, så Næste Mads 
Næste bliver en Mads – og Jens Hages efterfølger hedder 
også Jens! 
 
Mads Weltzer og Jens Bøje Casupei – 2 frygtløse vikinger, 
som påstår de ved, hvad de går ind til! Vi gav en nærmere 
præsentation af Lystløgneren & Den Kuldskære i seneste 
udgave af nyhedsbrevet. 
 
Ikke mindst det ekstra brokontingent og indsamlingen af  
e-mailadresser, så vi kan kommunikere elektronisk til så 
mange medlemmer som muligt, har lagt et endog særdeles 
stort arbejdspres på Skatmesteren – også kendt som 
Rumraketten. Men for en kvinde der er sendt adskillige 
mennesker ud i rummet er opgaven naturligvis løst. 
Og tak for det, Skat – mester. 
 
Da hun foretrækker at regne i dollar, bliver det interessant at 
se, når hun senere fremlægger regnskab og budget … 
 
Eksklusion & gaver 
En ting, der også har taget meget af Skatmesterens tid, er 
indkrævning af det ekstraordinære brokontingent på 300 
kroner.  
 
Status er, at 5 medlemmer trods flere skriftlige og mundtlige 
rykkere ikke har ønsket at betale kontingentet, som blev 
vedtaget på generalforsamlingen sidste år. 
 
Det er naturligvis uacceptabelt.  
 
De, der ikke har betalt deres gæld senest 1. maj vil 
formentlig blive ekskluderet på grund af manglende 
kontingentbetaling. 
 
Man kan ikke sidde en generalforsamlingsbeslutning 
overhørig og selv bestemme hvad med vil betale i kontingent 
– det er heller ikke fair over for den majoritet, som har 
betalt. 
 
 
Bestyrelsen har drøftet om Lauget skal give gaver – og har 
besluttet, at det skal det ikke: 
Med den alderssammensætning vi har, vil kassen blive 
drænet med alle de runde fødselsdage og begravelser … 
 
Udvalgene & deres virke 
Vore mange udvalg er særdeles vigtige for at vi overhovedet 
kan få vikingeåret til at hænge sammen. Medlemmerne må 
meget gerne rejse sig når deres udvalg nævnes. 
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1. Vor lurblæserkorps – vel nok landets eneste i en 
vinterbadeforening – er et fantastisk visuelt skue, og 
lydmæssigt er det absolut også særdeles markant! 
Lurendrejerne ledes med fast taktstok af Gorm Lurifax 
Skånstrøm, og det er en fornøjelse at se, hvordan 
Lurendrejerne konstant har udviklet sig siden starten i 2006. 
Senest er sangen blevet opprioriteret.  
Og ubekræftede forlydende fortæller, at Lurendrejerne stiler 
efter deltagelse i X Factor eller Dansk Melodi Grand Prix …. 
Foreløbig er det blevet til en enkelt optræden ved et bryllup i 
Hørsholm Kirke, hvor vikingerne blev inviteret inden for i 
våbenhuset. Dét siger måske også noget om folkekirkens 
rummelighed … 
 
2. Hjemmesiden: Vi troede ikke, at det var muligt at tage 
skade af vinterbadning, men et enkelt medlem fik så meget 
vand indenbords, at han år efter år på generalforsamlingen 
hældte vand ud ad ørene: 
Lennart Dahlrot – vor it-chef og redaktør af hjemmesiden – 
kom dog omsider i omdrejninger. Og vi har nu fået en 
hjemmeside, som han endda også er blevet ferm til at 
opdatere!  
Desværre har den ærede redaktør nu valgt at blive emeritus, 
Jeg vil gerne sige tak for indsatsen med hjemmesiden – og 
for mange vandtrædende, og muntre, indlæg på håndfulde af 
generalforsamlinger i årene forud! 
 
Det betyder så også, at stillingen som redaktør af vor 
hjemmeside nu er ledig – og Bestyrelsen hører gerne fra et 
medlem, som vi overtage tjansen! Vi kan love der bliver 
mulighed for at sætte et fingeraftryk. 
 
3. Rengøringskoordinator Grethe Strauss skal også have tak. 
Det er en svær opgave at være overhovedet for alle 
nullermænd og –damer – og der er al mulig grund til at 
reklamere for den ugeliste, I bør skrive jer på. 
Der er endda vundet hævd på, at de særlig arbejdssky 
skriver sig på 2 per uge, så arbejdsindsatsen er om muligt 
endnu mere minimal …. 
Ja vel nærmest ikke-eksisterende. Og jeg er sikker på, at 
rigtig mange af  vore nye medlemmer gerne vil gøre et godt 
indtryk! 
 
4. Bjesken er en vigtig del af Standerhejsningen og 
Julebadningen. Og vi er formentlig én af de få foreninger med 
egen bjeskmager: Niels Smærup kreerer 2 nye hvert år – og 
dén tradition vil vi gerne fortsætte. 
Bjeskmesteren skal have tak for opfindsomheden og vi ser 
hen til nye smagsoplevelser. 
 
5. Pligthugger Søren Brådsø Iversen har haft mange opgaver 
– fra fastskruning af skilt på Sukkenes Bro over indkøb af 
kurve til håndklæderne til opsætning af 
vandtemperaturtavlen. Han er i årets løb blevet assisteret af 
Pligthuggerassistent af 1. Grad Torben Køhler. 
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Foran står 2 vigtige opgaver: Renovering af gulvet i 
Vinterpaladset og udvendig maling. Desuden har Bestyrelsen 
bedt ham sætte ishugning af bro og trappe i system. 
 
Det er alt, alt for meget for 2 mennesker, så vi har besluttet 
at nedsætte et særligt Pligthuggerudvalg. 
Vi vil derfor opfordre til at interesserede kandidater i aften 
melder sig hos Pligthuggeren – han vil så vælge kandidater 
ud til samtaler inden den endelige udvælgelse. 
 
Vi har også noteret os i marts, at et medlem havde 2 
uopdragne små børn med: De tegnede i bogen, på opslag og 
på væggen i Vinterpaladset. 
Det kan undre, at en mor udviser en sådan ligegyldighed 
over for Vinterpaladset – og vi ser gerne at hun tager 
sandpapir – af fin grad – med og fjerner grafittihærværket! 
 
Vi har også på det seneste bemærket, at vi har fået et eller 
flere stepdansende medlemmer – iført pigsko! 
 
Tilsyneladende er det blevet moderne med vinterbadesko 
med pigge under – og der er nu huller i gulvet fra døren hen 
til midt for i Festsalen. Så de, der plejer at placere sig hér er 
under mistanke for at have ødelagt gulvet. 
 
Det er faktisk så ødelagt, at den normale lettere slibning med 
lak ikke er nok. Der skal slibes op til 3 mm af for at få bugt 
med hullerne – og så er der ikke meget gulv tilbage. Så det 
pigskobærende medlem bliver et dyrt medlem – eller man 
kan sige han/hun får meget for kontingentet, det hullerne er 
så dybe, at der skal lægges et helt nyt gulv til formentlig 
25.000 kroner! 
Det kræver så kun en gang olie om året og kan holde de 
næste 50 år – den nuværende løsning kræver årlig lakering 
til omkring 10.000 kroner. 
 
Pigsko bliver under alle omstændigheder forbudt indendørs! 
 
6. Laugsfotograf Jesper Alstrøm har taget flere tusinde 
billeder over de senere år. Vi har i år sat skub i også at brug 
dem! 
Vi har brugt dem til den lokale presse, i vore opslag og ikke 
mindst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Vi er glade for at 
have egen fotograf og for billedernes kvalitet.  
Og vil gerne bruge dem endnu mere! 
For slet ikke at tale om værdien når historikerne om mange 
hundrede år skal beskrive livet i Danmark, og undrende 
støder på disse billeder af af- og udklædte mennesker, som 
de skal finde en forklaring på! 
 
7. I Vinterpaladset er opslagene vigtige informationskilder. 
Og hér har Opslagstavleudvalget sørget for en nyskabelse: 
En tegnbar opslagstavle som supplement til den gamle. 
Det er festligt at se de mange hilsner og tegninger, der 
dukker op og forsvinder igen. 
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Opslagene bestyres med hård hånd af Gerda Sonne med 
assistance af Barbera Hage, som trådte til i årets løb. Hun 
afløste Regitze Traberg, som jeg gerne vil takke for fin 
indsats. 
8. Et enkelt udvalg har været udsat for nogle markante 
nedskæringer over nogle år: Oprindelig hed det TOB - 
Tagrense-, Område- og Bænkrenseudvalg. 
 
Men da tagrenden blev udsat for hærværk fra hængende 
personer, blev den taget ned. Og t’et forsvandt. 
Vinterpaladsets enorme parkanlæg var en meget stor 
opgave, så den er overdraget til en anlægsgartner. Så 
forsvandt o’et. 
 
Tilbage er B-udvalget, som ledes af Ulla Littmann Willumsen 
med Dorit Noldus-Nilsen som bænkassistent. 
 
Og jeg må sige, at udvalget bestyrer bænken flot – og så vidt 
jeg ved er rekorden 9 medlemmer på stribe. 
 
9. Laugsarkivaren Per V. Rasmussen har aldrig fået anden 
opgave end at opbevare 3 mapper med forskellige 
dokumenter fra de tidligere dage i Vikingelauget. Og som han 
siger: »De står nu på min reol og gør ikke den store gavn.« 
Bestyrelsen vil derfor sammen med laugsarkivaren revurdere 
stillingens indhold. 
 
10. En relativ ny post er vindmåler, som bestrides af Erik 
Schliemann. Og han fortæller citat: at »vindmester er en 
stensikker aktivitet på vore breddegrader. Jeg kan berette at 
der stort set altid er vind og at det især kan mærkes når 
temperaturen falder – og det gør den jo i vinterbadesæson. 
Jeg har studeret chillfaktoren og med dennes hjælp kan 
fortælle, at det indimellem er ret koldt og til andre tider 
nærmest behageligt.« Citat slut.  
 
I kan således høre, at vinden er lagt i de rette hænder … 
 
11. Temperaturudvalget (Knud Limschou fremlægger) 
Jeg har med nysgerrighed noteret mig, at 
Temperaturudvalget måler med 2 decimaler. Det tyder på at 
overmåleren og undermåleren er et par grundige mennesker. 
Jeg vil bede overmåler Knud Limschou uddybe dette 
spændende emne! 
 
12. Vanddybdeudvalget (Thøger Johnsen fremlægger). 
Vanddybden er blevet meget bedre – takket være den nye 
broplacering og ikke på grund af Vanddybdeudvalget. 
Formanden Thøger Johnsen er ellers i årevis blevet genvalgt 
på grund af uduelighed – og jeg vil bede ham hælde lidt mere 
vand ud ad ørerne … 
 
13. Skjald (Thøger Johnsen fremlægger). 
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Broen & forhindringerne! 
Da den gamle bro natten mellem 27. og 28. november 2011 
blev ødelagt af stormen var det nødvendig med en 
nybygning.  
 
Jeg vil i den forbindelse gerne fremhæve min forgænger som 
Høvding, Hans Grønberg, der fortsatte som brokommiteret: 
Han har lagt et stort arbejde i at dette imponerende 
bygningsværk blev rejst! Dét vil vi senere vende tilbage til. 
 
Der er medlemmer, som siden har klaget til Havnemesteren 
over den nye placering – underligt de ikke har henvendt sig 
til Bestyrelsen! 
 
Det pudsige er, er placeringen skyldes en anbefaling fra 
Havnemesteren, som pegede på, at en flytning 25 meter 
længere ud vil betyde, at vi kommer ud, hvor vandet generelt 
er dybere. Og økonomisk var det kun lidt dyrere. 
 
Noget som ganske mange medlemmer i denne vinter har 
påskønnet. Det kan være lidt koldere at nå frem, men her 
minder jeg om, at Lauget uddeler badekåber til alle, der har 
badet i 25 år … 
 
Den daværende Bestyrelse tog en hurtig beslutning og satte 
et byggeri af en ny bro i gang med et politisk løfte om et 
økonomisk tilskud fra Hørsholm Kommune og et håb om 
tilskud fra diverse fonde. 
 
Den gamle bro var opført af kommunen, og vi synes derfor 
det var large af os at nøjes med at søge om et tilskud på  
40.-50.000 kroner og så selv lægge resten til, så kommunen 
sparede de penge – samtidig med at vi skabte en attraktiv 
facilitet for alle havnens gæster. 
 
Vi kunne i juni indvie den nye bro – som i sommerens løb i 
den grad er blevet brugt og værdsat af badegæster. 
 
Og af andre: I en kommune, hvor man – uanset om det er 
varmt – kan se kvinder om efteråret iføre sig nationaldragten 
for området, pels, kan det ikke undre at vi på stenene 
omkring badebroen har mink og ikke rotter. Det er vel 2960! 
 
Desværre gik de politiske løfter og realiteterne ikke hånd i 
hånd. 
 
I august behandlede kommunen vores ansøgning om tilskud 
– og vi fik et særdeles kortfattet afslag:  
Citat: »Udvalget besluttede på mødet ikke at efterkomme 
ansøgningen.« Citat slut. 
 
Svaret er problematisk, fordi kommunen dermed ikke følger 
Forvaltningsloven, som siger, at et afslag dels skal 
begrundes, dels forsynes med information om, hvorvidt 
afgørelsen kan indankes og i givet fald til hvem. 
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Vi bad derfor om en begrundelse. Og fik 3 interessante 
argumenter: 
 

• Vi havde stilet ansøgningen til et forkert udvalg 
• Vi havde penge nok til selv at betale 
• Byggeri der er sat i gang støttes ikke. 

 
Nu havde vi efter aftale med kommunen stilet ansøgningen til 
Kommunalbestyrelsen, så administrationen selv kunne finde 
det rigtige udvalg. Så argumentet duer ikke. 
 
Vi havde ikke penge i kassen til an fuld finansiering. Så dét 
argument duer heller ikke. 
 
At byggeriet var sat i gang handler om at en badeforening 
uden badefaciliteter ikke kan fungere!  
 
Den gamle bro var livsfarlig, og vi ville have risikeret at stå 
uden bro et år eller mere, mens sagen blev behandlet og 
fonde søgt om penge. 
 
Og hér burde kommunen have anvendt force majeure – ikke 
mindst fordi vi havde fået et politisk tilsagn forlods. 
 
Det kan også undre, at embedsmændene indstiller en sag til 
et forkert udvalg – som så træffer en afgørelse. Hvorefter 
kommunen fastholder en afgørelse, der er truffet af et forkert 
udvalg!!! 
 
Vi har fået grunden stillet til rådighed af kommunen, som 
også hvert år har fornyet kokosmåtterne, men Lauget har 
selv finansieret byggeriet og udvidelsen af Vinterpaladset.  
 
Nu har vi så sparet kommunen for yderligere mange 
hundrede tusinde kroner – og jeg kan tilføje, at den 
kommunale badeplatform rev sig løs i efteråret og lå og 
bankede mod molen længere ude. 
 
Vi fik det anmeldt, så den kunne reddes – og kommunen 
sparede derfor også penge til en ny platform. 
 
Det skal retfærdigvis siges, at vi som et plaster på såret har 
fået tilsagn fra kommunen om fortsat levering af kokosmåtter 
samt en kommunal garanti for vores nye kassekredit. 
Og dét er vi bestemt glade for – og vil ikke bruge flere 
kræfter på at ærgre os. 
 
Desværre havde den stribe fonde, vi har været i kontakt 
med, samme indstilling som kommunen: Ingen tilskud til 
ting, der er sat i gang. 
 
Resultatet var, at vi tømte kassen for at betale de 
332.316,67 kroner for den nye, flotte bro. 
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Denne dræning af kassen betød, at vi måtte forgribe os på de 
cirka 60.000 kroner, der er nøgledepositum. 
Dét er vi i Bestyrelsen ikke stolte af – men omvendt var det 
nødvendigt i situationen på grund af at kommunen løb fra 
tilsagnet. 
 
Og skønt vi ikke nåede helt til Ven i første byggefase, så må 
vi konstatere, at det har været »Bridge over troubled water«! 
 
Som konsekvens at omkostningerne til vor nye bro, så 
foreslår Bestyrelsen, at kontingentet øges fra 300 til 400 
kroner for et år, der starter 1. juni. 
 
Selv om vi nu har tegnet en forsikring for broen, mener vi der 
er al mulig grund til atter at få lidt penge samlet sammen, så 
vi er godt funderet. 
 
Ser vi på den snes foreninger, der som vores, er med i 
Vinterbadeforeninger i Danmark, så er 400 kr. i den lave 
ende. 
 
Jeg minder om, at 400 kroner blot er 1 kroner og 9 øre om 
dagen – og tænk på, hvad denne lille sum giver adgang til af 
herlighedsværdier i Vinterpaladset, kolde afvaskninger, 
kvikke bemærkninger, frigivelse af endorfiner i kaskader 
samt godt humør – kort sagt en fantastisk mental start på 
dagen! 
 
Og tænk på, hvordan dit gode humør resten af dagen glæder 
en masse mennesker omkring dig! 
 
Fremtiden & kalenderen 
De sidste 8-10 år har tempoet for fornyelser været højt:  

• Medlemstallet er fordoblet 
• Vinterpaladset er også mere end fordoblet med 

Festsalen 
• Ny bro 
• Egen bjesk 
• Tradition med kåber og klæder 
• Film om Laugets historie 
• Nyhedsbrev 
• Sangbog 

Så vi er i Bestyrelsen fuldt ud klar over, at der er noget at 
leve op til! 
Udvikling er også vigtigt fremover, så vi ikke synker ned i 
selvtilfredshedens hængedynd. For så risikerer vi afvikling i 
stedet for udvikling! 
 
Sæt kryds i kalenderen – flertallet 4 gange, 5 medlemmer 5 
gange! 
 
Sidste frist for brokontingent: Tirsdag 30. april. 
Standerhejsning og dåb afholdes ved Vinterpaladset lørdag 
5. oktober kl. 8.30 
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Vintersolhvervsfest i Rungsted Golf Klub torsdag 5. 
December kl. 18.30 
Julebadningen er tirsdag 24. december kl. 8.30 ved 
Vinterpaladset 
Generalforsamling er onsdag 30. april 2014 kl. 20 – med 
spisning fra kl. 18. 
 
 
 
Konklusionen på året 2012-13 er:  
Joh, det er skønt at være helårs vinterbader! 
 
 

  
 
 

  
 

  
 
 

  

 


