
Lurblæserlauget Luren-
drejerne har nu opnået så 
stor en status, at andre or-
kestre står i kø for at spille 
som opvarmning.

Næste gang det sker, er 
fredag 14. august i for-
bindelse med Rungsted 
Havnefest, hvor Erann 
DD spiller opvarmning 
klokken 20.30 - og næste 
dag, lørdag 15. august, går 
Lurendrejerne på.

Her foretages den of-
ficielle åbning af borg-
mester Morten Slotved 
klokken 11 foran MASH.

Traditionen tro vil vort 
eminente og helt, helt 
uovertrufne lurblæserlaug 
trutte og synge i en times 
tid op til åbningen.

- Vi stiller med største 

fornøjelse op! lyder det 
fra Lurendrejernes chef-
dirigent Gorm »Lurifax« 
Skånstrøm.

Han er selv i udlandet 
den weekend for at lære 
fra sig, men understreger, 
at de mange timer i øvelo-
kalet gør, at Lurendrejer-
ne sagtens kan klare sig 
uden dirigent ved at spille 
og synge fra bladet.

Meld dig som hjælper
Lauget håber også, at vi 
igen i år kan levere frivil-
lige hjælpere:

- Man kan melde sig 
for et par timer, en dag 
eller alle dage, fortæller 
Susanne Janholt Larsson,

Hun føjer til, at mange 
melder sig to-og-to, så 

de kan følges ad - og alle 
hjælperne inviteres til et 
formøde.

Er du interesseret, så 
skriv en mail til Susanne 
Janholt Larsson.

Sommersauna
Det er tredje år med Hav-
nefesten, som i høj grad 
også er en mulighed for 
foreningerne på havnen til 
at markere sig.

Lauget har fået en 
henvendelse fra DGI 
Nordsjælland, som med 
stor succes i vinter præ-
senterede saunatelte og 
vinterbadning ved Vinter-
paladset.

Der vil være sommer-
sauna lørdag-søndag 
klokken 11-15, så vore 
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Lurendrejerne nu så store at 
der er opvarmningsband!
Erann DD har fået tjansen med at lægge op til Lurblæserlauget
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medlemmer kan bade 
inden - og saunaen vil 
naturligvis som sidst også 
være for medlemmer.

Restauranterne er på 
mærkerne, der bliver 
loppemarked, helikopter-
flyvning, børnaktiviteter, 
morgenzumba, tangodans, 
vandski, optimistjolle-
sejlads, kajak- og roture, 
stand up paddling og øl & 
decibel i musikteltet.

Blandt meget, meget 
andet.

Læs mere på Rungsted 
Havnefests hjemmeside.

Lurendrejerne til åbnin-
gen af Rungsted Havnefest 
sidste år. 
Fra venstre Karen Pripp, 
Gerd Tvede, Conny 
Jacobsen, borgmester 
Morten Slotved, Gorm 
»Lurifax« Skånstrøm, Birger 
Hoff og Kurt Elliot Larsen.
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Der er godt nyt fra tang-
fronten:

Rungsted Tanglaug er 
nu dannet af en række be-
boere og Rungstedgaard.

Formanden Kenneth 
Stampe tog sidste år ini-
tiativ til en dialog med 
Lauget, som har været 
generet af tangudkørs-
lerne, som foretages både 

af Hørsholm Kommune og 
de private lodsejere.

Resultatet er, at Tanglau-
get senest 48 timer før vil 
varsle os, og så tages der 
et hensyn mere til os:

- Rydningen kan tage op 
til otte timer og foregår 
efter kl. 7.30, så medlem-
mer af Hørsholm-Rung-
sted Vikingelaug kan nå 

at morgenbade, fortæller 
Kenneth Stampe.

Tanglauget arbejder 
også på at finde det opti-
male sted at dumpe tang, 
så strømmen kan føre så 
meget som muligt læn-
gere ud i Øresund.

Det ventes, at der dum-
pes tang fire gange om 
året. Læs mere hér.

Ingen ekstra 
bænk
Der kommer ikke en 
ekstra bænk foran Vinter-
paladset.

Forslaget kom frem på 
Generalforsamlingen i 
april, og Bestyrelsen har 
indhentet et tilbud.

- Udgiften er 7.500 kro-
ner, og vi har foretaget en 
opvejning af nytteværdien 
for medlemmerne kontra 
risikoen for at vi tiltræk-
ker ekstra affald og rod 
omkring Vinterpaladset, 
siger bestyrelsesmedlem 
og Underbænkpasser 
Dorit Noldus-Nilsen.

Hidtil er det gået fint 
med én bænk, og det har 
ikke været nødvendigt i 
Trafikradioen at melde om 
kødannelser. Rekorden er 
i øvrigt ni medlemmer på 
bænken.

Førstehjælp 
måske på vej
I slutningen af august vil 
Bestyrelsen vurdere om 
Lauget skal invitere til et 
førstehjælpskursus, som 
foreslået på Generalfor-
samlingen.

I øjeblikket henter vi 
tilbud ind for at danne os 
et overblik over priser, 
indhold og omfang.

Vigtige datoer
Sæt kryds i kalenderen - 
og nu får du også datoen 
for næste Generalforsam-
ling; den årlige revy!

Standerhejsning og dåb 
ved Vinterpaladset: Lør-
dag 3. oktober kl. 8.30. 

Vintersolhvervsfest i 
Rungsted Golf Klub: Tors-
dag 3. december kl. 18.30.

Julebadningen: Torsdag 
24. december kl. 8.30 ved 
Vinterpaladset.

Generalforsamling: 
Onsdag 20. april 2016 - 

First Hotel Marina.

Der kommer styr på tangen
Rungsted Tanglaug vil koordinere og tage hensyn til Laugets medlemmer
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Dumpet tang ud for Vinterpaladset - nu adviseres vi inden og der startes først klokken 7.30.

Medlemmernes betalings-
vilje er blevet stærkt for-
bedret:

Kontingentet for 2015-16 
skulle være betalt med 
udgangen af maj, og da vi 
kom ind i juni, manglede 
125 ud af de 440 medlem-
mer at betale.

Det er ikke godt, men 
dog bedre end i fjor, hvor 
215 manglede at betale!

Glædeligt er det også, 
at rigtig mange allerede 
betalte efter den første, 

venlige rykker:
- 25. juni var der seks, 

som manglede at reagere, 
oplyser Skatmesteren Ma-
rianne Albjerg.

En pæn forbedring,  
men naturligvis bør alle 
betale til tiden! For sen 
betaling koster 100 kroner 
i gebyr, og manglende be-
taling betyder eksklusion.

Skatmester Marianne Albjerg 
- glæder sig over, at det trods 
alt har været lettere i år.

Betalingsviljen er forbedret
En halvering til 125, da fristen for betaling var udløbet
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