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Her er ikke brug for lattergas
Mød op til den sjove generalforsamling onsdag 20. april, hvor du godt må grine
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Hanne Falkensteen - stopper 
som revisor.

Lattergas er det bestemt 
ikke nødvendigt at med-
bringe til generalforsam-
lingen - for latteren ruller 
af sig selv!

Onsdag 20. april klok-
ken 20 går det løs på First 
Hotel Marina i Vedbæk 
- og de, forhåbentlig 
mange, som vil deltage 
i spisningen inden, skal 
være på pletten klokken 
18, hvor velkomstdrinken 
serveres.

Du tilmelder dig spis-
ningen på listen i Vinter-
paladset - og der er på 
Opslagstavlen nærmere 
om betalingen, ligesom 
det også er sendt på mail 
til de, der har opgivet 
mailadresse. 

Lidt fast og nyt
Programmet er et miks af 
gamle kendinge og et par 
nye elementer.

Høvdingen Erling Mad-
sen aflægger Bestyrel-
sens beretning - med en 

forventning om et anstrøg 
af humor.

Som noget nyt i år kom-
mer der et indlæg fra 
Visionsudvalget - se mere 
på næste side.

Økonomien er et fast 
punkt, og hér foreslår 
Bestyrelsen uændret kon-
tingent på 400 kroner og 
uændret indskud på 500 
kroner.

Oven på den store udgift 
til ny badebro - og med 
udsigt til eventuelle ud-
gifter til renovering eller 
ændring forude - er det 
vigtigt med polstring.

Klæder til at tørre 
lattertårerne af
Klæder skal vi også dele 
ud: Vi har to medlemmer 
- Søren Iversen og Axel 
Steuch - som har badet i 
imponerende 40 år, og de 
får derfor det særlige 40 
års jubilæums-håndklæ-
de, som kun fire medstif-
tere før dem har modtaget 

i forbindelse med Laugets 
40 års jubilæum i 2014.

Desuden er der 25, 
som efter ti års badning 
modtager det særlige ti 
års klæde.

Så der vil være masser 
af håndklæder i lokalet til 
at tørre lattertårerne op 
med!

Lidt at vælge mellem
Der er også nogle valg:

Høvding Erling Madsen 
og Skatmester Mariann Al-
bjerg er på valg – begge 
genopstiller.

Havfrue Dorrit Noldus-
Nilsen er på valg, men 
genopstiller ikke – Be-
styrelsen foreslår Lotte 
Wallevik.

Næste Mads Weltzer 
afgår uden for tur – nyt 
medlem skal vælges for 
ét år. 

Hanne Falkensteen gen-
opstiller ikke som revi-
sor - Bestyrelsen foreslår  
Mads Barslund.

Den kuld-
skære 
blev 
begejstret
Lotte Wallevik havde 
aldrig troet hun 
blev vinterbader

- Jeg havde aldrig troet, 
jeg ville blive vinterba-
der: Jeg har altid været 
lidt kuldskær!

Sådan siger Lotte Wal-
levik, der som medejer af 
en badebro havde som-
merbadet ud for Rungsted 
- men et år besluttede 
hun sig for at fortsætte 
badningen, da broen blev 
taget ned.

- Det var grænseover-
skridende! griner hun, og 
tilføjer, at hun til sin over-
raskelse opdagede, at hun 
havde det rigtig godt i det 
kolde vand.

Så hun blev bidt af 
vinterbadning og dét at 
kunne bruge vandet lige 
uden for døren året rundt.

I 2010 blev hun medlem 
af Lauget, og dét har hun 
bestemt ikke fortrudt:

- Det er en dejlig måde 
at starte dagen på, og der 
er altid rigtig god stem-
ning.

Når hun nu har sagt ja til 
at stille op til Bestyrelsen, 
så er det noget, hun ikke 
har prøvet før, og hun er 
derfor drevet af nysger-
righed.

- Og jeg synes også det 
lyder spændende, at vi 
skal arbejde med visio-
nerne for Lauget, siger 
hun.

Lotte Wallevik - kandidat til én 
af de to ledige pladser.

Mads Barslund - kandidat til 
posten som revisor.
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Der er godt nyt i forbin-
delse med molerenove-
ringen:

- Som det ser ud nu, så 
bliver det alligevel ikke 
nødvendigt at pille hele 
vores badebro op og mon-
tere den igen, fortæller 
Høvding Erling Madsen.

Forhåbentlig er det nok 
at hive det første stykke - 
Sukkenes Bro - op, så der 
kan blive lagt flere sten på 
molen.

Uvist om broen 
skal forlænges
Stenrækken skal forlæn-
ges cirka fem meter ud 
i vandet; dvs. at stenene 
når ud til det midterste 
broafsnit.

I fald det vil betyde, at 
vandstanden, hvor vi ba-
der, sænkes, så er aftalen, 
at Rungsted Havn betaler 
for en forlængelse af vo-
res bro, så den når ud på 
dybt vand.

Der er i denne uge 
skrevet kontrakt med en 
entreprenør, og om kort 
tid bliver der en besigti-
gelse, hvorefter tidsplanen 
justeres.

Går i gang primo april
Havnemester Henrik 
Kristensen oplyser, at han 
regner med, at arbejdet 
går i gang i begyndelsen 
af april, og der er sat 35 
uger af.

Men det er altså ikke 
bestemt endnu, hvornår 
der skal arbejdes om

kring vores bro. Det ligger 
fast, at der ikke kan køres 
i bil ud til Vinterpaladset, 
mens molerne renoveres.

Og vi arbejder på, at 
kunne bade fra vandski-
broen i den - forhåbentlig 
korte - tid vor egen bro 
ikke kan bruges.

Skaderne udbedres
Sideløbende har vi to an-
dre projekter, som vi også 
ser på:

Hørsholm Kommunes 
badeplatform lavede 
sidste år skader på vores 
badebro, og i forbindelse 
med at der arbejdes med 
molerenoveringen, vil vi 
få skiftet de to pæle og  to 
bjælker, som blev beska-
diget. Det er noget kom-
munens forsikring betaler.

Ny trappe på vej 
- og måske to
Desuden har vi et hæn-
geparti med den højre 
trappe, som blev ødelagt 
af de sultne pælekrebs 
sidste år.

Pligthuggerudvalget er 
ved at undersøge mulig-
hederne for at finde en ny 
trappe, som er knapt så 
spiselig.

Endelig ser vi også på, 
om der kan etableres en 
trappe på indersiden af 
badebroen: 

Det vil gøre det muligt 
at bade uden frygt for at 
blive slået ind i trapperne 
ved bølgegang og blæst.

Samtidig kan en trappe 
hér gøres bredere end 
de to andre, så den også 
kan bruges som rednings-
trappe.

Visionsudvalget klar
Generalforsamlingen i 
2015 nedsatte et Visions-
udvalg, som fik frie ram-
mer til at se på, hvordan 
Lauget kan udvikle sig i 
fremtiden.

Eneste krav var, at 
udvalget fremlægger en 
plan på Generalforsamlin-
gen 2016.

Den er ikke til afstem-
ning, men skal diskuteres, 
hvorefter Bestyrelsen 

arbejder videre med vi-
sionerne for fremtiden.

Udvalget består af Kar-
sten Mangor, Henning Pe-
tersen, Mette Möllander, 
Jens Hage, Winnie Møller 
og Kirsten Gibson - mens 
Bestyrelsens repræsentant 
Mads Weltzer har trukket 
sig fra udvalget.

Vision om en helt ny bro
Visionsudvalget arbejder 
i øjeblikket på en finpuds-
ning og har det sidste 
møde kort før Generalfor-
samlingen.

- Vi har drøftet en række 
emner, og har valgt at se 
på en nye badebro, fortæl-
ler udvalgets formand 
Karsten Mangor.

Visionsudvalget forestil-
ler sig, at en ny badebro 
vil kunne give os endnu 
bedre bademuligheder 
og samtidig virke som et 
startskud til en renovering 
af Sydstranden.

Visionen på længere 
sigt kan også føre til, at 
badebroen udvides med 
en badeanstalt.

Det vil sige, at det i givet 
fald vil være et projekt, 
som skal laves i samarbej-
de med lodsejere, kajak-
klub, roklub, Kystdirekto-
rat, havnen og Hørsholm 
Kommune.

Men i første omgang 
fremlægger Karsten Man-
gor ideerne på Gene-
ralforsamlingen, hvor vi 
meget gerne vil høre din 
mening!
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Vigtige datoer 
i horisonten
Her er fem datoer, du bør 
notere:
Generalforsamling: Ons-

dag 20. april. Hotel Ma-
rina, Vedbæk kl. 18/20.
Rungsted Havnefest: Fre-
dag-lørdag 26.-27. august.
Standerhejsning & dåb: 
Lørdag 1. oktober kl. 8.15.

Solhvervsfest: Onsdag 30. 
november. Rungsted Golf 
Klub kl. 18.30.
Julebadning: Lørdag 24. 
december kl. 8.15.

Du kan også med fordel 

følge med på vor hjem-
meside (adressen står i 
den grå kasse herunder), 
hvor forsidens OBS-spalte 
til højre giver dig oversigt 
over de nyeste indlæg.

Godt nyt om molerenoveringen
Visionsudvalget har også spændende nyt om badebroens fremtid, hvor den kan sætte fut i Sydstranden

Karsten Mangor vil på 
Generalforsamlingen 
fremlægge Visionsudvalgets 
bud på en fremtidig bro.
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