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Vinterbadning populært
Med 463 medlemmer er Lauget landets 13. største forening - 31 på venteliste

Nyhedsbrev for muntre helårsvinterbadere · nr. 30 april 2016 · 5. årgang

Her ses nogle af de heldige medlemmer med mad på tallerkenen - læs om hungersnød på side 3.

Interessen for vinterbad-
ning har aldrig været 
større - både hos os og i 
resten af Lauget.

Dét fremgik af Bestyrel-
sens beretning, som 
Høvding Erling Madsen 
aflagde på generalforsam-
lingen onsdag 20. april på 
Hotel Marina i Vedbæk.

Inden Festsalen blev 
bygget til Vinterpaladset 
i 2008 var vi 200 medlem-
mer - nu er vi 463 med 31 
på ventelisten.

- Med vore 463 med-
lemmer er vi landets 13. 
største – og selv om vi er 
vokset pænt, er vi rykket 
en plads ned. Dét siger 
noget om den store inte-
resse for vinterbadning 
landet over, bemærkede 
Høvdingen.

Vi er medlem af VID, 
Vinterbadeforeninger i 
Danmark.

Her er der også frem-
gang: 93 foreninger i 2015 
er vokset til 110 i foråret 
2016, og det samlede 
medlemstal er på ét år 
steget fra 26.000 til 31.339 
– det er værd at bemærke, 
at ½ % af Danmarks be-
folkning er registrerede 
vinterbadere. 

En undersøgelse har 
tidligere vist, at lige så 
mange bader uorgani-
seret. Det vil sige totalt 
60.000 ud af landets 5,7 
millioner indbyggere.

Den store interesse 
er én af grundene til, at 
Bestyrelsen ser på udvik-
lingen af Lauget, og på 
side 5-7 kan du læse om 

Visionsudvalgets ideer.

Kritik af investering i
livredningskursus
I 2015 var én af nyskabel-
serne et livredningskur-
sus, som havde så stor 
søgning, at det ene hold 
voksede til tre med i alt 30 
deltagere.

Et enkelt medlem skrev 
til Bestyrelsen, da ved-
kommende var utilfreds 
med økonomisk støtte til 
førstehjælpskurser, som 
medlemmet mente er i 
strid med formålspara-
graffen og en begunsti-
gelse af nogle få medlem-
mer.

- Det er helt rigtigt, at 
skal vi følge formålspara-
graffen, så kan vi kun tage 
os af omklædningsrum og 

badebroer, sagde Høvdin-
gen. 

Og han sagde videre, at 
morgenmad til Stander-
hejsning og Julebadning, 
drink til Solhvervsfest, 
tilskud til aftenens mid-
dag og opgradering af 
Lurendrejernes munde-
ring således vil være 
udelukket.

- Dén tolkning mener vi 
er for firkantet: Vi me-
ner Bestyrelsen må have 
råderum til at disponere 
i formålsparagraffens 
ånd og med Laugets vel i 
betragtning.

Han pointerede, at Be-
styrelsen lytter til kritik, 
og fremover vil drøfte 
investeringer ekstra grun-
digt.

Han oplyste, at når 
deltagernes egenbetaling 
er trukket fra, så kostede 
kurset 14.470 kroner eller 
482 kroner og 33 øre for 
hver af de 30 deltagere. 

- Dét synes vi var en 
god investering!, sagde 
han og forsamlingen kvit-
terede med klapsalver.

Det blev nævnt, at Lau-
get havde søgt en fond 
om en hjertestarter, men 
fået afslag. 

Så det er meget sand-
synligt, at Lauget selv 
investerer i én.

Se ord og billeder hér
Beretning og den tilhøren-
de PowerPoint-præsenta-
tion kan du meget snart 
finde på vores hjemme-
side - klik på adressen  på 
sidste side.

Hér vil du også kunne 
finde billeder fra General-
forsamlingen, der trak op 
mod 200 medlemmer!



Klæder 
uddelt i 
massevis
31 medlemmer hædret

Klæder skaber folk og 
håndklæder tørrer krop-
pen!

Ikke færre end 31 med-
lemmer får nu en bedre 
mulighed for at tørre sig:

Tre udmærker sig ved 
at have badet i 40 år - og 
indtræder dermed i en 
meget lille, eksklusiv 
gruppe på syv medlem-
mer:

Jørgen »Isenskælver« 
Kops, Axel Steuch og Sø-
ren »Brådsø« Iversen.

24 har nu passeret de 
første 10 år - vi minder 
her om, at du får klædet i 
det 11. år, du er medlem.

Og så har Bestyrelsen 
taget hul på visionerne 
for fremtiden:

Vi har haft et fald i 
antallet, så for at gøre det 
ekstra attraktivt at blive 
døbt, så indføres et sær-
ligt dåbsklæde.

Det blev uddelt med 
tilbagevirkende kraft til 
de senest døbte:

Pernille Zinita, Sisse 
Spang, Edda Valentin og 
Inge Damkjær Jørgensen.

Bestyrelsen arbejder 
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10 års klædet blev modtaget af Peter Hesselfeldt, Hanne Juul Petersen, Jesper Vedel, Dorte Kjærsgaard, Kjeld Andersen, Karin 
Hesselfeldt, Jane Hjorth, Kirsten Højlund, Sisse Spang og Flemming Voss.

Tre vikinger med et 
forrygende c.v.: Søren Iversen, 
Jørgen Kops og Axel Steuch 
har alle passeret 40 år som 
muntre helårsvinterbadere.

Pernille Zinita og Sisse Spang var blandt de fire første 
modtagere af Laugets nye dåbsklæde. Det skal være med til at 

gøre dét, at blive døbt endnu mere attraktivt.

også med andre elemen-
ter, der skal pifte dåben 
op.

Kriteriet er mindst to års 
badning, men det er al-
drig forsent at blive døbt!

De, der ikke var tilstede, 
kan hente et håndklæde i 
Vinterpaladset fra lørdag 
23. april klokken 9 og en 
uge frem. 



Skal vor badebro vokse?
Stenlaget kommer til at gå fem meter længere ud og dét kan give problemer

Hungers-
nøden 
brød ud
Vi må finde et nyt sted 
til næste år

Hungersnøden brød ud til 
middagen inden General-
forsamlingen:

Da knapt halvdelen 
af de 96 deltagere have 
været forbi buffetten, var 
mange af fadene tomme.

Og der blev suppleret 
sparsomt og langsomt op, 
så mange ikke nåede at 
få kød.

Vi har prøvet det et par 
gange før på Hotel Marina 
i Vedbæk, og forklaringen 
i år var, at der var lavet 
mad til 100 og så blev der 
suppleret med yderligere 
mad til 80.

Enten er medlemmerne 
endog meget sultne eller 
også har køkkenet lavet 
en regnefejl.

Lauget har fået en rabat 
på arrangementet - og 
Bestyrelsen vil nu finde 
et andet sted til næste års 
Generalforsamling.

Husk at 
betale 
kontingent
Uændret 400 kroner

Generalforsamlingen 
vedtog uændret kontin-
gent = 400 kroner for et 
år - eller blot 1,095 krone 
om dagen for herlige 
naturoplevelser, et mun-
tert fællesskab og kolde 
afvaskninger.

Du får senere en sær-
melding om, at kontingen-
tet skal være betalt inden 
udgangen af maj.

Betal venligst til tiden!
Og er du fyldt 85 år i 

maj, så er det gratis - du 
skal blot selv kontakte 
Skatmesteren - og du 
behøver ikke have seddel 
med fra far og mor ...

- Det store spørgsmål er 
nu, om det bliver nødven-
digt at forlænge broen for 
ikke at komme i karambo-
lage med stenlaget, som 
bliver fem meter bredere?

Spørgsmålet stillede 
Høvdingen i beretningen.

Molerenoveringen på 
Rungsted Havn er en alt 
overskyggende sag p.t.

På Havnens årsmøde 19. 
november 2015 kom det 
frem, at der var planer om 
at brække vores bro op og 
genopføre den i forbin-
delse med, at molen skal 
forstærkes med et ekstra 
stenlag, som vil gå cirka 
fem meter længere ud 
end det nuværende.

Det er ifølge aftalen 
Havnen, som skal betale 
for en forlængelse.

6. april kom der en 
positiv melding om, at en-
treprenøren mener, det er 
nok i 14 dage i juni at løfte 
første del, Sukkenes Bro, 
af. Og i den periode kan 
vi bade fra den kommu-
nale bro på Sydstranden 
eller fra Vandskiklubbens 
bro på Nordmolen.

Hørsholm Kommune er 
derfor blevet bedt om at 
udbedre de skader, den 

løsrevne badeplatform 
lavede sidste år i august, 
inden stenene lægges ud.

Dét kan betyde nogle 
dage, hvor broen må luk-
kes.

Pligthuggerudvalget 
har været på udflugt til en 
række havne langs Øre-
sund for at samle inspira-
tion til en ny metaltrappe, 
som ikke giver pælekreb-
sene lyst til at fouragerer.

Så der er flere parter, 
som skal koordinere ind-
satsen!

Lauget er i tæt dialog 
med Havnekontoret og 
venter p.t. på en tidsplan 
for renoveringen - så vi 
skal nok informere, når vi 
ved noget.

Godt samarbejde
Apropos Rungsted Havn, 
så plejer Lurendrejerne at 
deltage i åbningen af Hav-
nefesten - og Bestyrelsen 
opfordrede medlemmer-
ne til igen i år at melde 
sig som hjælpere fredag-
lørdag 26.-27. august.

Lauget er også med i 
koordinationsudvalget for 
Havnefesten og dermed 
i tæt samarbejde med 
arrangøren Erhvervsfore-

ningen for Rungsted Havn.
Lauget tog også initia-

tiv til at genetablere 
Søsportsforeningen for 
Rungsted Havn, som 
består af Lauget, sø-
spejderne, sejlklubben, 
kajakklubben, roklubben 
og vandskiklubben, der 
har indstillet en fælles 
repræsentant til Havnens 
bestyrelse. 

- Med vore 463 med-
lemmer tegner vi os for 
størstedelen af de ca. 600 
medlemmer, foreningen 
repræsenterer, og vi er 
glade for den positive 
dialog, der er opstået mel-
lem foreningerne – også 
mellem det årlige møde, 
fremhævede Høvdingen.

Lauget har sidste år 
meldt sig ind i Rungsted 
Tanglaug, som er stiftet på 
initiativ af lodsejere langs 
Sydstranden. 

- Det er et godt initiativ, 
som skaber en herlig-
hedsværdi for hele områ-
det, sagde Høvdingen.

Det glædelige er, at der 
nu varsles et par dage 
før, samt ikke mindst 
tages højde for at genere 
Laugets badning mindst 
muligt.
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Vort legendariske, supermusikalske lurblæserlaug, Lurendrejerne, tog foran Hotel Marina imod 
deltagerne i Generalforsamlingen. Og inden for gav de et par sangnumre.



Nye navne
Og forfremmelser til 
Temperaturudvalget

Fire nye er trådt ind:
I Bestyrelsen afløser 

Lotte Wallevik og Kurt 
Elliot Larsen henholdsvis 
Dorrit Noldus-Nielsen og 
Mads Weltzer.

Som revisor afløser 
Mads Barslund Hanne 
Falkensteen.

Og i Temperaturudval-
get sker der også noget: 
Som led i et glidende 
generationsskifte indtræ-
der Marc Limschou som 
fjerde medlem med titel 
af Undermålerassistent-
aspirantelev.

Samtidig sker der en 
forfremmelse af de øvrige 
medlemmer, idet Besty-
relsen har vurderet, at 
udvalget i 2015 omsider 
fik en acceptabel tempe-
ratur i Øresund.

Det betyder disse 
titelændringer, som helt 
sikkert vil pynte på med-
lemmernes c.v.:

Overmåler Knud Lim-
schou til Overmåler af 1. 
grad, Undermålerassistent 
Søren Søndergaard til 
Undermålerassistent af 1. 
grad og Undermåleras-
sistentaspirant Jane Hjorth 
til Undermålerassistent.

Fik du en 
p-bøde?
Så tjek en ekstra gang

- Jeg ved ikke, om andre 
har været ude for at finde 
en parkeringsbøde i de-
res forrude, da de kom ud 
til deres bil, men en sådan 
sad i vores, fortæller Win-
nie Møller.

Hun havde ellers om-
hyggeligt tastet bilnum-
meret ind og fået en 
bekræftelse.

Receptionen på Hotel 
Marina havde mødt fejl-
bøder før, ifølge Winnie 
Møller, som opfordrer 
andre til at henvende sig 
til hotellet.

Vigtige datoer 
i horisonten
Glem ikke at huske:
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 hjemme-
side, hvor forsidens OBS-
spalte til højre giver dig 
oversigt over de nyeste 
indlæg.

Adressen står i den grå 
kasse på sidste side.

Ih, hvor er den populær!
Vor synkefri Titanic-nøglering er eftertragtet af tyve ...

Det er utroligt!
Vi indførte for nogle år 

siden den tradition, at alle 
nye medlemmer som er 
optaget per 1. oktober, får 
en hovedrolle til Stander-
hejsningen:

De indgår i Det Frem-
skudte Sangkor og lærer 
på den måde Godmor’n-
sangen, som er særdeles 
nyttigt at kunne. 

Desuden får de hver et 
eksemplar af vor Titanic-
nøglering, som ikke kan 
synke.

- Den viste sig at være 
særdeles populær: På 
trods af, at der var navne-
skilte på de 32 nøgleringe 
i Vinterpaladset, så blev 
fem stjålet – det ene nye 
medlem fik endda stjålet 
to!!!!, lød det fra Høvdin-
gen i beretningen.

Og han tilføjede: - Lidt 
skuffende!

Engagerede udvalg
Beretningen omtalte også 
det store engagement, der 

præger vore 16 faste ud-
valg og funktioner; vigtige 
opgaver, der spænder fra 
at passe på bænken over 
at billeddokumentere og 
arkivere vor unikke histo-
rie videre over vedlige-
holdelse af bro og Vinter-
palads til lur-trutning.

Vor hjemmeside er 
også et vigtigt vindue 
mod verden og en vigtig 
informationskanal for vore 
medlemmer. 

To udvalg i konflikt?
- Vinterpaladset og broen 
passes som sædvanligt 
flot af Pligthuggerudval-
get, som virkelig forstår 
betydningen af at klippe 
en hæl og hugge en tå: 
Vinden er så hård, at den 
som en vildfaren pæle-
krebs har spist det yder-
ste af vores vimpel, så vi 
har fået navneforandring 
til Hørsholm-Rung Vikin-
gelaug!

»sted« er altså forsvun-
det, og Høvdingen sagde 

med bekymring i stem-
men, at vimplens tilstand 
og resortområderne er 
en sag, Bestyrelsen følger 
tæt:

- Vi er naturligvis i Be-
styrelsen opmærksomme 
på de konflikter dette kan 
føre til: Er det i Pligthug-
gerudvalgets regi eller 
i Vindmester Erik Schli-
emanns?  

Sagen er jo den, at stan-
derhejsning hører under 
Pligthuggerudvalget, 
mens vinden hører under 
Vindmesteren.

Det nemme er at Pligt-
huggerudvalget skifter 
vimplen, men det vil jo 
kun være en kortvarig 
løsning.

Det optimale er, at 
Vindmesteren får vinden 
til at dreje af, når den når 
Vinterpaladset ...

Det skal tilføjes, at 
Generalforsamlingen 
tilsluttede sig Bestyrel-
sens indstilling om at alle 
udvalg fortsætter.
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Vor Titanic-nøglering, som ikke kan synke, viste sig at blive stjålet i større stil!



Visionsudvalget blev nedsat på Generalforsamlingen i 2015, og følgende med-
lemmer meldte sig: Karsten Mangor, Henning Petersen, Mette Möllander, Jens 
Hage, Winnie Møller og Kirsten Gibson - og Bestyrelsen udpegede Næste Mads 
Weltzer.

Udvalget havde én opgave: At komme med et oplæg på Generalforsamlingen 
2016.

Der var frie hænder til at vælge emne, ligesom der ikke skulle kigges på øko-
nomiske omkostninger, lovgivning og andre elementer, der kan være snærende 
for fri tankevirksomhed.

Deltagerne i Generalforsamlingen fik lejlighed til at kommentere oplægget.
Næste skridt er, at Bestyrelsen vil lave en Visionsplan 2017-2022 med forslag 

til, hvordan Lauget skal udvikle sig. Hér vil Visionsudvalgets ideer indgår sam-
men med en række andre ting.

Visionsplanen vil blive fremlagt til debat og afstemning på Generalforsamlin-
gen i april 2017.

Visionernes videre færd

Sådan kommer vi videre
Visionsudvalgets bud på fem visioner, der kan udvikle Lauget i fremtiden

Der er fem områder, hvor 
lauget kan udvikle sig, 
konkluderer Visionsud-
valget:
Vision 1 
Flere medlemmer og nyt 
administrationssystem.
Vision 2 
Ny bro ud for Vinterpa-
ladset.
Vision 3 
Udvidet bro med trapper 
på flere vanddybder.
Vision 4 
Badeanstalt.
Vision 5 
Dannelse af forening til 

fremme af laguneløsnin-
gen med nye strande og 
badeanstalt.

Ny overordnet vision 
Visionerne 2-5 supplerer 
hinanden og er bud på 
forskellige løsninger - og 
løsninger som kan udføres 
etapevis.

Udgangspunktet for vort 
virke er i dag:

»Laugets formål er at 
etablere egnede mulighe-
der for dyrkelse af bad-
ning hele året ved Rung-
sted Havn, for derved at 

hærde sjæl og legeme – 
specialcertifikat (diplom) 
uddeles efter bestyrelsens 
skøn. Lauget holder til 
enhver tid sine medlem-
mer orienterede om de 
dispositioner, som forta-
ges (vedtages) i Rungsted 
Havn. Ligeledes er det 
laugets pligt – gennem 
bestyrelsen – at holde 
Rungsted Havn orienteret 
om laugets dispositioner.«

Visionsudvalget foreslår 
denne overordnede vision 
i fremtiden:

»At udbrede kendskabet 

til vores sunde og fornø-
jelige aktiviteter samt at 
være initiativtager til en 
generel opgradering af 
hele Rungsted Sydstrand 
området«. 

Rivieraudvalg i 
samarbejde med andre
Visionsudvalget peger på, 
at Vision 1-4 handler om 
at udvikle Lauget, mens 
Vision 5 i høj grad invol-
verer en række andre 
interessenter:

Hele Sydstrandsområdet 
skal udvikles i samarbej-
de med havnen, kommu-
nen og alle foreninger i 
området.

- Lauget tager initiativ til 
dette samarbejde. Jævnfør 
Rivieraudvalget for Ama-
ger Strandpark, sagde 
Visionsudvalgets formand 
Karsten Mangor, da han 
fremlagde ideerne.

Frygt for navlekiggeri
- For at vi ikke skal ende 
som en lille, indelukket, 
navlebeskuende flok 
aldrende særlinge, mener 
Visionsudvalget at Lauget 
konstant skal udvikle sig, 
det gælder både mht. 
antallet af medlemmer og 
alderssammensætningen. 

Vækst er nødvendig for 
at tiltrække næste gene-
ration. 

Og vækst kræver initia-
tiver,  aktiviteter og facili-
teter. Udvalget foreslår:

• Indmeldelse direkte 
over nettet uden 
venteliste

• Nyt it-system til 
automatisk opkræv-
ning af kontingent

• Lukket Facebook-
gruppe

• Elektronisk nøgle-
kort med mulighed 
for registrering af 
badeaktivitet.

Udvalget mener ikke, at 
unge i dag gider vente på 
at blive optaget én gang 
årligt.

Læs om faciliteterne - 
de tre badebros-løsninger 
- og kommentarerne på 
de næste to sider.

Teg
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Risikoen er, at 
vi ender som en 
lille, indelukket, 
navlebeskuende 
flok, mener 
Visionsudvalget.



Der er fem forslag:
1. Vi beholder den nu-

værende badebro - 
eventuelt forlænget 
på grund af mole-
ændringen.

2. Vi bygger en ny bro 
ud for Vinterpalad-
set.

3. Broen under 2 
udvides med større 
brohoved og flere 
trapper.

4. Vi bygger en bade-
anstalt.

5. Sydstranden for-
skønnes med en 
lagune.

Visionsudvalget under-
streger, at da vores bro 
stilles til rådighed for 
offentligheden, skal en 
udvikling naturligvis ske 
i samarbejde med andre 
interessenter.

Punkt 2 minder om den 
nuværende bro.

Punkt 3 er en udvidelse 
med trapper på forskel-
lige dybder  og trapper 
med læ for bølger fra 
forskellige retninger.

Punkt 4 er en badean-
stalt med inspiration i 
andre nyere badeanstal-
ter: Helgoland på Ama-

ger Strandpark, Kastrup 
Søbad og Charlottenlund 
Søbad.

Her er faciliteter så som 
sauna, brusebad, eventu-
elt billetsalg og kiosk.

- Der skal være offentlig 
adgang om sommeren 
og speciel adgang for 
vinterbadere hele året, 
sagde Karsten Mangor 
ved fremlæggelsen.

Punkt 5 bygger på en 
løsning fra 2000, hvor en 
lagune blev lanceret.

Lagunen uddybes og 
sandstranden udbygges. 

Roklubben og Kajak-

klubben får nem adgang, 
tangophobningen redu-
ceres betragteligt og det 
sikres, at beboerne syd 
for stranden ikke generes 
af badene foran deres 
ejendomme. 

Visionsudvalget frem-
hæver, at alle interes-
senter er interesseret i en 
bedre og lugtfri strand. 
Næste skridt er derfor:

- Lauget tager initiati-
vet til sammenslutning af 
interessenter i Foreningen 
til Rungsted Sydstrands 
forskønnelse, foreslog 
Karsten Mangor.
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5 forslag til bedre badning
Visionsudvalget har flere forslag fra justering af broen over en ny til en badeanstalt og en laguneløsning

Forslag 2: En ny bro ud for Vinterpaladset i stil med den nuvæ-
rende bro, som ses øverst på tegningen.

Forslag 3: Samme sted som Forslag 2 - men med trapper på 
forskellig vanddybde og i læ for bølgerne.

Forslag 4: 
En badeanstalt 
med offentlig 
adgang.

Forslag 5: 
Sydstranden 

forskønnes 
bl.a. med en 

lagune.
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Meningerne stærkt delte
Fra at vi skal være få og hygge os til at vi skal være store med faciliteter, der trækker mange til

Konklusionen er klar: Der 
er ingen entydig mening 
om, hvordan Laugets ba-
defaciliteter skal udvikles 
- og om de overhovedet 
skal udvikles.

Nogle mener, at vi skal 
være en overskuelig 
forening, som i dag - mens 
andre synes ideen med en 
badeanstalt og masser af 
medlemmer er det rigtige.

Vil bade i ro
Marie-Louise Doesburgh 
sagde således:

- En badeanstalt giver 
meget liv - vi vil gerne 
bade i ro.

Mens Judy Valentin 
sagde:

- En badeanstalt ved 
stranden - dét tror jeg er 
fremtiden!

Og Bente Anker-Ladefo-
ged supplerede:

- Hvorfor lave en eksklu-
siv klub for de få? Vi skal 
lave Nordsjællands mest 
eftertragtede badeklub - 
vi skal ikke stile for lavt!

Hertil svarede Jørgen 
Lindegaard:

- Jeg synes vi har det 
godt, som vi har det. Vi 
skal ikke gøre det attrak-
tivt for mange medlem-
mer.

Hvor bliver tangen af?
Kurt Elliot Larsen var 
skeptisk over for lagune-
løsningen:

- Hvor bliver tangen af?
Og Karsten Mangor 

svarede, at i dag er der et 
lavvandet område inde 
ved ro- og kajakklubber-
ne, hvor vandet står stille, 
så tangen lægger sig.

Lagunen vil derimod 
betyde en stille vandring 
af vand ind og ud, så den 
beskedne tangmængde

kan komme ud igen - og 
at det meste vil blive holdt 
uden for lagunen:

- Noget vil lægge sig 
på stranden og flyde ud 
igen ved højvande - men 
der vil ikke lugte af råd-
den tang, sagde Karsten 
Mangor.

Hvad koster det?
Lennart Dahlrot ville godt 
høre om prisen for en 
badeanstalt, og Visions-
formanden svarede, at de 
nye i Øresund kostede 
15-20 millioner kroner.

Høvdingen understre-
gede, at Visionsudvalget 
netop var blevet bedt om 
ikke at se på økonomien, 
så vi kunne få en debat 
om visionerne - så må det 
videre arbejde vise, hvor 
vil skal bevæge os hen og 
så kommer der naturligvis 
tal på.

Vi savner badeanstalten
Karsten Mangor havde i 

Visionsudvalgets frem-
læggelse slået på, at der 
tidligere i årtier havde 
været badeanstalt ved 
Rungsted Havn, og det 
derfor er naturligt at gen-
optage traditionen.

Hanne Falkensteen me-
ner ikke, det bliver helt let 
at få en badeanstalt:

- Der er nogle fred-
ningsbestemmelser, som 
siger der skal være udsigt 
fra Rungstedlund.

Regler og vagtmand
Thøger Johnsen havde 
kendskab til én af de store 
badeanstalter med flere 
tusinde medlemmer, som 
Visionsudvalget nævner 
som forbillede:

- Der er tonsvis af regler. 
Det gode hos er, at vi stort 
set ikke har regler.

Han føjede til, at noget 
af charmen forsvinder ved 
»flere tusinde medlemmer 
og en vagt ved indgan-
gen«.

Skal kombinere
Gorm Greisen pegede 
på, at visionerne handler 
om at se på, hvordan vi vil 
have det med hinanden, 
hvordan vi har det med 
omgivelserne og hvordan 
vi har det med Øresund, 
der er en stor attraktion:

- Hvordan kombinerer vi 
det? Dét er visioner!

Jesper Alstrøm fandt det 
vigtigere at fokusere på, 
hvordan vi kan få den nu-
værende bro gjort bedre.

Vi vil flytte os!
Nu ligger bolden på Be-
styrelsens bord:

- Uanset hvad det ender 
med, så er vi i Bestyrel-
sen glade for både 
Visionsudvalgets oplæg 
og de mange engagerede 
kommentarer - for dét 
at snakke visioner kan 
næsten ikke undgå at føre 
til, at vi flytter os, siger 
Høvding Erling Madsen.
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To medlemmer af Visionsudvalget lytter til debatten: Kirsten Gibson og Mette Møllander.
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