
Fire medlem-
mer bagud
Fire medlemmer mangler 
at betale det ekstra bro-
kontingent på 300 kroner 
fra sidste år.

Bestyrelsen har gen-
tagne gange appelleret til 
dem om at betale, og de 
fik på generalforsamlin-
gen frist til 30. april.

Betaling af kontingent - 
som er besluttet af ge-
neralforsamlingen - er et 
must for fortsat at være 
medlem af Lauget. 

Nyt kontin-
gent 400 kr.
Generalforsamlingen 
besluttede at kontingentet 
for det kommende år er 
400 kroner.

Begrundelsen er, at vi 
med udgifterne til den 
nye bro og kommunens 
manglende indfrielse af et 
løfte om tilskud, har tømt 
kassen inklusiv nøglede-
positum.

Vi skal derfor hurtigt 
have en passende sum i 
kassen, så vi genvinder 
vores handlefrihed; noget 
som historien har vist er 
vigtigt.

De 400 kroner skal være 
indbetalt inden 1. juni.

Netbank: Registrerings-
nummer 2229 kontonum-
mer 897 884 2209 i Nor-
dea eller lagt i en kuvert 
til Skatmesteren med dit 
navn på i Vinterpaladset.

Skriv også altid navn på 
indbetalingerne samt at 
det er kontingent. Har du 
allerede betalt, skal du 
supplere op til 400 kroner.
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Tre nye æresmedlemmer
Og to nye medlemmer i Bestyrelsen på munter generalforsamling

Latteren rullede som 
bølger mod stranden, 
så stemningen var som 
sædvanlig i top på vor 
generalforsamling, der 
samlede omkring 100 
medlemmer.

Og torsdag 18. april på 
Hotel Marina i Vedbæk fik 
vi to nye i bestyrelsen:

Mads Weltzer og Jens 
Casupei - udvalgt efter 
væsentlighedskriteriet, 
idet Mads efterfølger 
Mads Barslund og Jens 
efterfølger Jens Hage.

Tre æresmedlemmer
Vi udnævnte tre æres-
medlemmer, således at 
der i Laugets 38 år er ud-
nævnt otte, hvis navne står 
på tavlen i Vinterpaladset.

Den første er Hans Hin 
Tapre Grønberg – Høv-
ding emeritus og ikke 
mindst brokommiteret og 

derfor hovedansvarlig for 
vor nye bygningsværk. En 
sag, hvor han virkelig har 
skullet være tapper!

Man kan også sige, at 
han har brugt mange af 
foreningens penge på at 
fået rejst sig et monument 
der er Christian den 4. 
værdigt, selv om 1. etape 
desværre ikke nåede helt 
til Ven …

Når det har kunnet lade 
sig gøre at tage 332.000 
kroner op af baglommen, 
skyldes det i høj grad 
Hanne Rådsnar Falken-
steen, som har passet 
morderligt godt på pen-
gekassen gennem rigtig 
mange år. 

I de år, hvor man fik 
renter for at have penge 
på bogen!

Dét vil vi godt kvittere 
for med en plads på tav-
len over æresmedlemmer.

Treenigheden
Den ene har bygget, 
den anden har finansie-
ret – men der er også en 
hverdag. Dét, de to har sat 
i værk, skal jo også vedli-
geholdes. 

Og hér kommer det 
tredje æresmedlem ind i 
billedet:  

Pligthuggeren Søren 
Brådsø Iversen er man-
den, som med omhyg-
gelighed har ansvaret for 
vedligeholdelse af broen 
– herunder kurvene til 
håndklæder, hvor han har 
købt fabrikkens restlager 
og opmagasineret i flere 
containere! 

Han har også ansvaret 
for at Vinterpaladset er i 
fin form ud- og indvendigt 
og at vores omkringlig-
gende, gigantiske park 
holdes trimmet af gartner-
staben.
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Hans Grønberg med høvdingehatten og Søren Iversen og Hanne Falkensteen med diplomerne.
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- Jeg skal arbejde, så jeg 
kan ikke komme til gene-
ralforsamlingen - så nu 
bliver jeg nødt til at købe 
to billetter til Cirkusre-
vyen i stedet!

Dette afbud kom fra  
Laugsfotograf Jesper 
Alstrøm.

Og Annie Mortang, som 
faldt samme dag og bræk-
kede en finger, meldte 
afbud til Vikingerevyen!

Bestyrelsen vil hjertens 
gerne holde fast i, at det 
skal være sjovt både at gå 
til vore arrangementer og 
at bade om morgenen.

Beretningen dukker op 

på hjemmesiden.

Revisoren genvalgt
Et enkelt punkt kom vi 
let hen over under gene-
ralforsamlingen: Valg af 
revisor. Vi kan suppele-
rende oplyse, at Hanne 
Falkensteen fortsætter på 
posten.

Næste Næste
Efter generalforsamlingen 
har Bestyrelsen konstitue-
ret sig. Den næste Næste 
efter Mads Barslund er 
valgt: Mads Weltzer er den 
næste Mads og den næste 
Næste.

Vigtige datoer
Glem ikke at huske disse 
vigtige datoer:

Lørdag 5. oktober klok-
ken 8.30: Standerhejsning 
og dåb for de, der har 
badet regelmæssigt i to 
år, samt velkomst til nye 
medlemmer.

Torsdag 5. december 
klokken 18.30 Vintersol-
hvervsfest. 

Tirsdag 24. december 
klokken 8.30 Julebadnin-
gen.

Onsdag 30. april 2014 
klokken 20 – med spis-
ning fra klokken 18 - ge-
neralforsamling.

Webredaktør 
søges!
Hvis du vil have indfly-
delse og selvstændighed, 
så er jobbet som bestyrer 
af Laugets hjemmeside 
måske noget for dig?

Lennart Dahlrot, som fik 
den i gang, har valgt at 
stoppe.

Vi har derfor hurtigt 
brug for en efterfølger - 
og kan love, at der bliver 
mulighed for at få sat et 
fingeraftryk på den nye 
udgave.

Er du interesseret, så 
kontakt Høvdingen.

Diverse og 
lidt mindre 
diverse
533.095 kroner blev 
udgifterne i 2012 - og det 
resulterede i et underskud 
på 58.610 kroner.

En enkelt post i regn-
skabet gav anledning 
til spørgsmål fra et par 
medlemmer: Diversepo-
sten på 31.788 kroner; et 
beløb der ikke afviger fra 
tidligere år.

Vi kan tilføje, at halvde-
len af beløbet er gået til 
indkøb af håndklæder til 
10 års jubilarerne samt 
nøgler til nye medlemmer.

Bestyrelsen har efterføl-
gende besluttet at udspe-
cificere flere underposter, 
så fremover bliver Diverse 
lidt mindre.

Otte fik 
håndklædet
10 års fast badning giver 
ret til at modtage et hånd-
klæde med Laugets logo 
på.

Og i år var der otte 
modtagere: Iben Crignon, 
Bettina Hage Federspiel, 
Anne Gautier, Anette 
Glidov, Poul Henning 
Lundbjerg Hansen, Bente  
Hvid, Hans-Erik Kunst-
mann og Per Olsen.
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Velkommen til Vikingerevyen
Det skal naturligvis fortsat være sjovt at være helårsvinterbader ...

Udgivet af Hørsholm-Rungsted Vikingelaug · Ansvarshavende Erling Madsen

Der er ting, som ikke kan beskrives, men skal opleves - herunder vores dåb, som i år er 5. oktober.

Stepdans i 
pigsko skidt 
for gulvet
Et eller flere medlemmer 
danser step - desværre 
iført pigsko!

Og desværre også i 
Vinterpaladset.

Det har lavet en geval-
dig mængde huller i gul-
vet; så dybe, at vi ikke kan 
nøjes med at slibe men 
skal investere i nyt gulv.

Det kommer til at koste 
omkring 25.000 kroner, så 
der er et medlem, som får 

rigtig meget for kontin-
gentet ...

Det nye gulv er fra 2008, 
og da gulvet i den ældste 
del fra 1992 også er slidt, 
er Pligthugger Søren Iver-
sen er gang med at se på 
muligheden for at finde 
en løsning, som er hård-
før og kan klare de store 
mængder sand, der sliber 
lakken af og får vandet til 
at trænge ned i træet.

Han søger et par med-
lemmer til det nye Pligt-
huggerudvalg, der som 
noget nyt også får ansva-
ret for ishugning på bro 

og trapper. Kontakt ham!

Giv en hånd med!
Udvalget vil senere ind-
kalde interesserede til at 
deltage i den praktiske 
del, så vi holder omkost-
ningerne nede:

- Vi planlægger at 
lægge nyt gulv over en 
weekend og i en anden 
weekend at male Vinter-
paladset udvendigt, oply-
ser Pligthuggeren. 

For god ordens skyld: 
Sko, der ødelægger gul-
vet, bliver forbudt på det 
nye gulv!


