
Gulvet må 
ikke vaskes
Vort nye gulv er en 
udgave, som skal kunne 
modstå flere hundrede 
våde, sandslibende fød-
der om dagen.

Det skal blot oliebe-
handles en gang om året.

Derfor er det også vig-
tigt, at de, der skriver sig 
på rengøringslisten, IKKE 
vasker gulvet.

Gulvet må kun støvsu-
ges.

Tjek dit 
spamfilter
Husk at give Lauget din 
mailadresse, så du kan 
modtage nyhedsbrevet og 
andre nyttige informatio-
ner.

Får du alligevel ikke 
nyhedsbrevet, så tjek dit 
spamfilter og godkend 
afsenderen. 

På Opslagstavlen hæn-
ger en liste med medlem-
mer, som skal tømme de-
res indboks på serveren.

Ventelisten 
vokser
- Det er p.t. 16 på venteli-
ste, oplyser Overbestyrer 
Jens Casupei, som besty-
rer ventelisten.

Vi er i alt 431 medlem-
mer, og er steget fra 200 
i 2008, hvor vi udvidede 
Vinterpaladset med Fest-
salen, så der blev plads til 
flere. 

Nye medlemmer opta-
ges 1. oktober, men Besty-
relsen overvejer, om det 
skal gøres to gange årligt.
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Flyt dit i kalenderen
Generalforsamlingen er rykket en uge til onsdag 23. april
Tag fat i din kalender og 
flyt dit kryds fra onsdag 
30. april til onsdag 23. 
april.

Hotel Marina har fået 
et sammenstød af arran-
gementer, og vi har løst 
problemet ved at flytte til 
en uge tidligere end først 
meldt ud - til gengæld får 
vi en fin rabat på arrange-
mentet.

Traditionerne holdes
Vi holder fast i traditio-
nerne og lægger ud klok-
ken 18 med en middag 
- pris og tilmeldingsfrist 
kommer senere. 

Klokken 20 starter ge-
neralforsamlingen, hvor 

kun medlemmer, som 
har betalt kontingent, har 
adgang.

Programmet bliver hårdt 
og kræver stor opmærk-
somhed af de fremmødte.

Poetisk puslespil
Det bliver et sandt poe-
tisk puslespil, hvor Høv-
dingen over flere timer 
fremlægger Bestyrelsens 
kedelige beretning, mens 
Jens »Runerister« Hage 
spontantegner imens, 
hvilket formentlig gør os 
til den eneste forening, 
hvor beretningen aflæg-
ges som tegneserie.

Det vil givet også gøre 
det lettere for en del med-

lemmer at fange pointer-
ne ...

Et par af vore mange - 
og særdeles væsentlige 
- underudvalg giver en 
indføring i deres omfat-
tende og vigtige arbejde i 
det forgangne år.

Vort logoprydede 
håndklæde udleveres til 
de barske vikinger og 
skjoldmøer med sødme, 
som har badet i ti år.

Skatmesteren kigger 
dybt i kisten og fortæller, 
hvordan vor økonomiske 
genopbygning efter den 
store broudgift går. 

Og så er der da også et 
par bestyrelsesmedlem-
mer på valg.
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Runerister Jens Hage simultantegner beretningen på generalforsamlingen, hvor latter bør med-
bringes i rigt mål.



Det er spøjst: Vi går hver 
eneste dag vældig op 
i, hvor mange grader, 
vandet er. Men vi går i 
ligemeget hvad termo-
metret viser!

Men det gør ikke Tem-
peraturudvalget mindre 
betydningsfuldt: Over-
måler Knud Limschou, 
undermåler af 1. grad 
Søren Søndergaard og un-
dermålerassistentaspirant 
Jane Hjorth.

Men omhu sænker de 
året rundt termometret 
ned én meter under over-
fladen, som er det kor-
rekte målested.

Ens år efter år
Hvad viser målingerne så?

- Det fantastiske er, at 
temperaturen ikke ændrer 
sig over året - den holder 
sig på en given dato inden 
for én grad. Så siger de, at 
kloden er blevet varmere 
- bare ikke i Rungsted!, 
fortæller undermåleren 
Søren Søndergaard, som 

i seks år har taget tempe-
raturen.

Dog tilføjer han, at de 
år, hvor der opstår grødis, 
sker der en ændring. Som 
eksempel nævner han 
juleaften 2012, hvor grød-
isen sænkede temperatu-
ren til en halv grad, mens 
der i år var mere normal 
på fire grader.

Varmeste dage har væ-
ret 22,1 grad 27. juli i 2012 
og 22. juli 2013.

Bornholm var starten 
Søren Søndergaard havde 
i mange år haft lyst til at 
prøve vinterbadning, men 
der kom hele tiden noget 
i vejen.

Men da familien var på 
ferie på Bornholm, hvor 
vandet er koldt, beslut-
tede han at fortsætte 
badningen til juleaften.

Han klædte om uden for 
Vinterpaladset, og kom i 
snak med et medlem, som 
han spurgte, hvornår det 
blev rigtig koldt:

- Når temperaturen bli-
ver encifret - men så kan 
du ikke mærke forskel på 
om det er ni eller én grad, 
lød svaret.

Det gav mod, så han 
fortsatte og for seks år 
siden blev han medlem.

Det er ikke kun tempe-
raturstatistik, han fører 
hjemme i Allerød:

14. januar 2012 havde 
han badet 500 gange, kørt 
15.000 kilometer for at 
bade og brugt for 14.300 
kroner benzin og 750 
timer  - 31,25 dage af hans 
liv - på kørsel og badning:

- Høvdingen sagde 
engang i en tale, at det var 
billigt at bade, 1,09 krone 
om dagen. Min pris bliver 
28,60 kroner pr. bad, heri 
er ikke medregnet kontin-
gentet,  smiler han.

Lauget overvejer at leje 
ham ud til sundhedsvæ-
senet, hvor han kan give 
en hjælpende hånd med 
at tage temperatur på 
patienterne.

Julebadning 
i stormvejr
med drysse-
fri gran
Engangsservice og storm 
er en skidt kombination, 
så årets Julebadning bød 
på en nyskabelse:

Morgenbordet blev slået 
op i Festsalen, som aldrig 
har været så bemandet!

Vi bliver nu optaget i 
Guiness’ Rekordbog for 
flest mennesker per kva-
dratmeter valnøddegulv.

Denne test viste også, at 
vores nye gulv er særde-
les solidt!

De omkring 100 frem-
mødte rykkede dog uden 
for, for at modtage vore 
formidable Lurendrejere, 
samt for at synge et par 
sange fra vort hæfte.

I sin tale kom Høvdin-
gen blandt andet ind på 
stormen Bodil, han erklæ-
rede skurvognsæraen 
forbi og berørte dagens 
aktuelle bjesk med 
gransmag; en fortræffelig 
måde at være i selskab 
med gran på, da det ikke 
drysser.

Og han sluttede:
- Tak fordi I kom, sang, 

så, spiste, drak og badede.  
Vi er således alle godt ru-
stede på sjæl og legeme 
til julens strabadser.

Der spejdes forventnings-
fuldt mod Luren-
drejerne i det fjerne ...

Glasset lige i munden ...
Undermåler Søren Søndergaard tager med fornøjelse temperaturen
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Søren Søndergaard i sand ekvilibrisme eller er han bare sulten under Julebadningen?
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