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Så er broen på papiret
Badeplatformen forlænges og der kommer låge i rækværket og nye trapper
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Da broen blev indviet i juni 2012: Sukkenes Bro og mellembroen bevares og badeplatformen 
bliver gjort større. Der kommer også en låge i rækværket, og den forhøjede molestenlægning 

kommer ikke helt ud til badeplatformen, da de yderste sten kun er under vandoverfladen.

De endelige planer for 
ændringerne af vores bro 
er nu på plads.

Hvis vi starter inde fra 
rækværket, så kommer 
der en låge i a la dén ved 
vandskibroen, så der ikke 
er et svagt punkt i ræk-
værket ved en orkan.

Sukkenes Bro passerer 
gennem den forhøjede 
stensætning i en v-udskæ-
ring.

I første udkast var der 
lagt op til, at de nye sten 
ville gå frem til badeplat-
formen og slutte kompakt 
om den.

Det er ændret, så de 
yderste sten ligger under 
vandet, samtidig med, at 
der bliver en gennem-
strømning bag platfor-
men.

Badeplatformen for-

længes, så der bliver den 
samme afstand fra mole-
stenene til badeplatfor-
mens yderste kant, som 
der er i dag.

Ydermere bliver der en 
gennemstrømning under 
en del af den forstørrede 
badeplatform.

På den måde undgår 
vi, at vi får en høfde med 
risiko for kraftig strøm på 
ydersiden og sandophob-
ning på indersiden.

Trappeartisterne i sving
Yderst bliver de to trap-
per erstattet af nogle nye.

Pligthuggerudvalget 
- Laugets ekvilibristiske 
trappeartister - er i færd 
med at finde en god mo-
del, og har i den forbin-
delse beset en række ba-
detrapper langs Øresund: 

Vi vil nemlig gerne have 
en solid konstruktion, der 
ikke er blandt pælekreb-
sene favoritmåltider.

Vi vil også gerne have 
en vinkel, så også ældre 
nemt kan komme ned og 
op. 

Samtidig overvejer vi at 
lave en tredje trappe på 
indersiden mod Vinterpa-
ladset.

Denne trappe kan gøres 
bredere, så den også kan 
fungere som redningstrap-
pe, og placeringen gør 
også, at det vil være mere 
sikkert at bade herfra ved 
kraftige bølger.

Sker til september
- Planen er, at det bliver i 
september, oplyser hav-
nemester Henrik Kristen-
sen.

47 mangler 
at betale
Der er skidt nyt:

Da fristen for betaling af 
kontingent udløb, mang-
lede 22 % (104) at betale.

Ved seneste status 16. 
juni manglede 47 stadig at 
betale de 400 kroner.

De får en rykker og en 
frist - og der løber 100 
kroner på i gebyr. 

Yderste konsekvens af 
manglende betaling er 
eksklusion.

Så flytter 
vi hjem til 
stranden
Der er godt nyt:

Næste års generalfor-
samling flytter til Rung-
stedgaard, som har givet 
os et meget fint tilbud.

Vi glæder os til at flytte 
hjem til stranden, og ser 
ikke mindst hen til, at 
hungersnøden bliver 
afskaffet!

Vi har også begge for-
nøjelsen af at være med-
lem af Rungsted Tanglaug, 
så det er jo en herlig form 
for nabohjælp!

Vigtige datoer 
Glem ikke at huske:
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.
Generalforsamling: Tors-
dag 27. april 2017. Rung-
stedgaard kl. 20 (middag 
kl. 18).
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- Vi skal fortsat være en 
mindre forening - og vi 
skal ikke plagiere andre, 
men fortsat have - og ud-
bygge - vor egen identi-
tet, siger Høvding Erling 
Madsen.

Dét er nogle af kon-
klusionerne efter at 
Bestyrelsen har drøftet 
Visionsudvalgets oplæg 
fra Generalforsamlingen 
i april.

Mindre forening
Vi er p.t. omkring 460 
medlemmer med 39 på 
ventelisten.

Bestyrelsen finder, at et 
medlemstal på omkring 
500 stadig sikrer, at man-
ge kender hinanden og at 
den hyggelige og muntre 
stemning bevares.

Samt at det er til at kom-
me til i Vinterpaladset.

Men det betyder ikke, at 
der ikke kan justeres:

- Vi vil fortsat arbejde 
på at udvikle Lauget, og 
vil senest på næste års 
generalforsamling komme 
med en visionsplan, siger 
Høvdingen.

Men vi vil ikke vente 
til april, men vil løbende 
sætte ting i gang. 

Eksempelvis vil vi se på, 
om ikke, vi kan gøre det 
endnu mere attraktivt at 
blive døbt.

- Vi vil inddrage med-
lemmer i hurtigtarbejden-
de, små arbejdsgrupper, 
som får en konkret opga-
ve, siger Høvdingen.

Fokuserer på den 
nuværende bro
Bestyrelsen har også ind-
gående drøftet de forskel-
lige forslag til videreud-
vikling af badeforholdene.

Der fokuseres på at få 
den nuværende bro med 
de ændringer, som omta-

les på forsiden, til fortsat 
at være et godt badested 
for os.

Efter aftale med Rung-
sted Havn fastholdes den 
nuværende placering, 
da det er for dyrt at flytte 
den.

Visionsudvalget kom 
med tre forslag:

- En anden placering 
med en udvidelse, en ba-
deanstalt og en lagune er 
store og dyre projekter, vi 
ikke vil gøre noget ved.

Bestyrelsen begrunder 
det med, at det involverer 
en lang række interes-
senter, koster en masse 
penge og derfor er noget, 
som vil tage lang tid.

- Desuden synes vi ikke, 
at det harmonerer med, at 
vi godt vil bibeholde det 
intime og hyggelige, som 
vi ved, rigtig mange med-
lemmer sætter så stor pris 
på, siger Erling Madsen.
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Følg mole-
renoveringen
Havnekontoret oplyser, at 
om kort tid vil der blive 
lagt en tidsplan for mole-
renovering op på hjem-
mesiden.

Her kan du følge forlø-
bet - inklusiv ændringer-
ne af Laugets badebro:

www.rungsted-havn.dk

Bøje som 
fikspunkt?
Da den kommunale bade-
platform ikke kommer op 
igen - og mange medlem-
mer derfor mangler et 
vendested for svømmetu-
ren - overvejer Bestyrel-
sen at kaste en bøje ud.

Den vil kunne fungere 
som et fikspunkt.

Ny havne-
mester ansat
Anders Söderberg er 
ansat som ny havnemester 
som afløser for Henrik 
Kristensen, der går på 
pension ved årsskiftet.

Anders Söderberg har 
de seneste ni år været 
butikschef i ShipShape på 
Rungsted Havn, og han 
er også sejler, så når han 
tiltræder 1. november er 
det med et rigtig godt 
kendskab til Havnen.

Skal du 
døbes i år?
Er du én af dem, der skal 
døbes i år?

Du skal minimum have 
været medlem i to år, 
dvs. optaget i 2014 eller 
tidligere.

Det er nemlig aldrig for 
sent at blive døbt!

Og husk, du nu får et 
særligt dåbsklæde!

Lørdag 1. oktober er der 
Standerhejsning og dåb.

Hygge og munterhed 
fortsat nøgleordene
Bestyrelsen: Lauget skal ikke være en kæmpeforening med store faciliteter

Bestyrelsen, som vil holde fast i, at Lauget skal være en mindre - men ikke mindre hyggelig - 
forening: Havfrue Lotte Wallevik, Skatmester Marian Albjerg, Høvding Erling Madsen, Næste og 

Overbestyrer Jes Gerstrøm og Dirigent Kurt Elliot Larsen.
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