
Nullermænd 
og -damer
En for mange -  desværre 
- ukendt liste befinder sig 
på bordet i Vikingepalad-
set:

Det er tilmeldingslisten, 
hvor du bør skrive dig på 
som ansvarlig for støvsug-
ningen i Vinterpaladset.

Du skal kun melde dig 
for én uge ad gangen - og 
de bevidst arbejdssky har 
udviklet en hævdvunden 
tradition, så de er to om at 
dele ugen ...

En interessant ting er at 
kun en enkelt viking er på 
listen: Jes Gerstrøm.

Med den store mængde 
nye medlemmer må der 
være rigtig mange som vil 
gøre et godt indtryk ...

Og du får retten til at 
kalde dig nullermand el-
ler nullerdame!

Nyt udvalg
på trapperne
Vor nye bro og vinterisen 
er to størrelser, som skal 
håndteres med ekspertise.

Derfor vil Bestyrelsen 
på generalforsamlingen 
opprioritere området.

Pligthugger Søren 
Brådsø Iversen og pligt-
huggerassistent af 1. grad 
Torben Køhler - som 
har ansvaret for Laugets 
mange bygningsværker - 
bliver derfor forfremmet 
til et helt udvalg, som bl.a. 
skal se på isrydning af 
trapperne og ishugning.

Potentielle udvalgsmed-
lemmer kan melde sig på 
generalforsamlingen til 
det nye udvalgs formand 
Søren Brådsø Iversen.
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To udskiftninger i Bestyrelsen 
på generalforsamlingen
Torsdag 18. april klokken 20 på Hotel Marina i Vedbæk

Humøret plejer at være 
højt på generalforsamlin-
gen og lattermusklerne 
bliver flittigt anvendt.

Når vi år mødes på 
Hotel Marina i Vedbæk 
torsdag 18. april, vil der 
også være udskiftninger.

Efter op til flere på 
hinanden følgende år i 
Bestyrelsen har Næste 
Mads Barslund og Rune-
rister Jens Hage valgt at 
træde ud.

Til beroligelse for nogle 
og det modsatte for andre, 
har Runeristeren lovet 
forsat at lave sine ven-
strehåndstegninger, være 
kunstnerisk ansvarlig for 
udsmykningen i Vinterpa-
ladset samt fortsætte som 
1. Krammer for Bestyrel-
sen ved dåb m.v.

Jens Hage, th. - træder ud men 
fortsætter som 1. Krammer.

Og de to kandidater
Bestyrelsen møder med to 
kandidater:

36-årige Jens Bøje Casu-
pei, som har været med-
lem siden 2010, hvor han 
flyttede til Hørsholm.

Han havde vinterbadet 
flere år forud og har sær-
lig én grund til at vinter-

bade:
- Jeg er kuldskær! Og 

prøver at bekæmpe det 
ved vinterbadning, siger 
han.

47-årige Mads Weltzer 
er den anden kandidat.

Han har også været 
medlem siden 2010 efter 
at have optrådt som turist 
på Nordmolen.

 Han er også noget af en 
lystløgner: Den tidligere 
svømmelærer har vakt 
opmærksomhed med sin 
specielle crawlstil foran 
Vinterpaladset:

- Jeg ser ål og fladfisk, 
når jeg crawler - og de 
er 18 gange større at se 
på! påstår det vidtløftige 
mand.

Hvem sagde Rungsteds 
Lock Ness-uhyre?

Nyhedsbrev for muntre helårsvinterbadere · nr. 3 marts 2013

Jens Bøje Casupei og Mads Weltzer er Bestyrelsens kandidater til de to ledige poster. 
Th. Næste Mads Barslund - med særligt ansvar for bjesk - som forlader Bestyrelsen.
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Skiltet er 7,5 x 2,5 cm, så 
det syner ikke af meget.

Ja, måske har du ikke 
engang lagt mærke til det 
lille skilt, som sidder på 
nordsiden af Vinterpalad-
set.

Ginas Plads står der på 
det.

Opkaldt efter Regina 
Jensen, som i årevis ple-
jede at stille sin cykel dér.

Men en dag var der en 
anden, som tog hendes 
cykelplads - og straks var 
der én som udbrød: »Det 
er Ginas plads!«.

Nu er der ikke langt fra 
Vinterpalads til vand el-
ler fra ord til handling, så 
fluks blev der nedsat en 

festkommite.
Der er ingen af os, som 

husker årstallet - men 
der blev anskaffet et skilt, 
og det blev på festlig vis 
afsløret en morgen med 
skål, taler og sang.

Og sådan gik det til, at 
Gina gik over i historien 
og fik sin egen Plads i 
lighed med andre berømt-
heder i vort samfund!

Kunne vinke hjem
til Sverige hver morgen
Med det royale fornavn 
Regina kunne Gina hver 
morgen står og vinke over 
til hjemlandet Sverige.

Hun blev født i de dybe 
svenske skove højt mod 

nord, men kærligheden 
trak hende til Danmark.

Laugets store
integrationsvilje
Og både skiltet og hendes 
mangeårige medlemskab 
af Vandtemperaturmåle-
udvalget dokumenterer, 
at Lauget på fortræffelig 
måde er gået foran på 
politisk korrekt vis og har 
indsluset fremmedarbej-
dere i danske kultur og 
åndsliv.

Desværre har Gina det 
sidste par år været ramt af 
demens.

Men hendes smil og 
skiltet har stadig en Plads 
hos os.

Tilmelding 
til generalfor-
samlingen
Inden generalforsamlin-
gen torsdag 18. april er 
der mulighed for at varme 
op i særdeles hyggeligt 
selskab:

Klokken 18 byder Lau-
get på en velkomstdrink 
fulgt af buffet med en halv 
flaske vin og kaffe.

Det koster 275 kroner at 
deltage i denne del - og 
der er tilmelding på listen 
på bordet i Vinterpalad-
set.

Tilmeldingsfrist er tors-
dag 11. april og pengene 
skal være betalt fredag 12. 
april:

Registreringsnummer 
2229 kontonummer 897 
884 2209 i Nordea (be-
mærk vi har skiftet bank!) 
eller lagt i en kuvert til 
Skatmesteren med dit 
navn på i Vinterpaladset.

Spisning og general-
forsamling - som starter 
klokken 20 og hvor den 
muntre stemning plejer at 
få omkring 140 til at møde 
op - er kun for medlem-
mer. 

Tre nye æres-
medlemmer
I Laugets 38 år er der 
udnævnt fem æresmed-
lemmer.

Bestyrelsen har valgt 
at supplere denne ædle 
liste, hvor navnene ind-
graveres på plader der 
hænger i Vinterpaladsets 
gamle del.

 På generalforsamlin-
gen vil vi således tildele 
hæderen - og dermed 
kontingentfrihed - til:

Tidligere Høvding og 
brokommitteret Hans hin 
Tapre Grønberg.

Tidligere skatmester 
Hanne Rådsnar Falken-
steen.

Pligthugger Søren 
Brådsø Iversen.
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Historien om de 7,5 x 2,5 cm
Derfor sidder der et skilt på Vinterpaladset med Ginas Plads

Udgivet af Hørsholm-Rungsted Vikingelaug · Ansvarshavende Erling Madsen

Gina Jensen, tv. på generalforsamlingen i april 2011.

Pengekassen 
er løbet tør! 
332.316,67 kroner endte 
vor nye bro med at koste.

Da samtidig Hørsholm 
Kommune løb fra et 
tilsagn om tilskud, har 
det betydet, at Laugets 
pengekasse er tom.

Det er naturligvis en 

skidt situation at havne i, 
og det er grunden til, at 
Bestyrelsen på generalfor-
samlingen foreslår det år-
lige kontingent forøget fra 
300 kroner til 400 kroner.

Vurderingen er, at vi 
dermed allerede i år vil få 
en fornuftig kassebehold-
ning retableret.

Høvdingen vil i sin be-
retning fortælle nærmere 

om broen og den økono-
miske situation.

Kontingentopkrævning 
udsendes efter general-
forsamlingen og pengene 
skal være betalt inden 1. 
juli. Du skal derfor kun 
betale for middagen nu.

Bestyrelsen vil inden 
generalforsamlingen 
udsende regnskab og 
budget.


