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Hold øje med skiltet
Viser om der er fri bane for arbejdskøretøjer så du må køre ud til badebroen
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Skiltet til venstre viser at du godt må køre ud til Vinterpaladset. Er det vendt, så vend selv om.

Et nyt skilt skal du holde 
øje med fra i dag:

Der er opsat et vendbart 
skilt ved pylonerne til 
Sydmolen, der fortæller 
hvis der p.t. ikke kan kø-
res ud til Vinterpaladset:

- Det kan være på grund 
af stor og tung transport 
i forbindelse med reno-
veringsarbejdet. Det vil 
kun ske sporadisk, oply-

ser havnemester Henrik 
Kristensen.

Vises skiltets bagside, 
må du parkere og gå ud.

Ellers er planen, at vores 
badebro forlænges og 
ombygges over de første 
tre uger i august, hvorfor 
du i dén periode må finde 
andre badesteder.

Du vil dog stadig kunne 
benytte Vinterpaladset 

som omklædning, hvis du 
vælger at bade fra den 
kommunale badebro på 
Sydstranden.

Trænger du til dybere 
vand, så brug Vandski-
broen på Nordmolen - her 
skal du parkere bilen ved 
mastekranerne.

Der gives informationer 
om molerenoveringen på 
Havnens hjemmeside.

24 ryger i 
gabestokken
En del medlemmer har 
svært ved at finde ud af at 
betale til fællesskabet.

- Vi har sendt to rykkere 
ud, men der er stadig 24, 
som mangler at betale, 
oplyser Skatmester Mari-
ann Albjerg.

Status er lavet 13. juli - 
halvanden måned efter 
kontingentet skulle være 
betalt!

Udover kontingentet på 
400 kroner er der løbet 
100 kroner på i gebyr på 
grund af for sen betaling.

I næste uge, uge 29, 
hænges en liste op over 
skyldnerne. Og næste 
skridt er, at de, der stadig 
ikke kan finde ud af at be-
tale risikerer eksklusion.

44 tripper
Det er meget stor inter-
esse for at blive medlem 
af Lauget:

- Der er således p.t. 44 
på ventelisten, oplyser 
Overbestyrer og Næste 
Jes Gerstrøm.

Primo september afgør 
Bestyrelsen hvor mange 
der er plads til at optage 
per 1. oktober.

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).

Vort herlige gulv hviler 
sig i disse dage efter en 
heftig gang oliemassage.

Det betyder, at du under 
ingen omstændigheder 
må gå ind i Vinterpaladset 
før på lørdag 16. juli, når 
det er hærdet.

Gulvet blev lagt i slut-

ningen af 2013, hvor vi 
klædte om i en skurvogn 
imens. 

Til Julebadningen 24. 
december samme år 
gjorde blæsten det nød-
vendigt at flytte paptal-
lerkerne - og de cirka 100 
fremmødte - inden for.

Det blev noget trangt, og 
kan ikke anbefales - selv 
om alternativet var værre.  

Det positive er, at vi 
formentlig satte rekord i 
antal mennesker per kva-
dratmeter gulv! 

Og fik testet, at gulvet 
ligger godt …

Gulvet er snart klar
Hviler sig til på lørdag efter en grundig gang oliemassage

http://www.rungsted-havn.dk


Udgivet af Hørsholm-Rungsted Vikingelaug · Ansvarshavende Erling Madsen
Bestyrelse: Høvding Erling Madsen, Næste & Overbestyrer Jes Gerstrøm, Skatmester Mariann Albjerg, 

Havfrue Lotte Wallevik og Dirigent Kurt Elliot Larsen. www.horsholm-rungsted-vikingelaug.dk

Pligthuggerudvalget har en travl tid - ja, faktisk er der 
travlhed i udvalget året rundt.

Og nye opgaver trænger sig bestandigt på. Den røde 
tråd, er, at indsatsen er til gavn for dig.

Det er også et kæmpe område, som udvalget har 
ansvaret for:  Vedligeholdelse af Vinterpaladset inde og 
ude, pasning af vor gigantiske park samt ikke mindst 
badebroen.

Netop badebroen har voldt problemer på grund af 
pælekrebsenes fouragering, og udvalgets medlemmer 
har besøgt en håndfuld havne langs Øresund for at se 
på trappeløsninger:

- Vi er i dialog med leverandører og går efter at finde 
to nye trætrapper: Træ er pænest og med metal risi-
kerer man af hænderne fryser fast om vinteren, siger 
Pligthugger af 1. Grad Søren »Brådsø« Iversen.

Til gengæld vil udvalget finde en hård træsort, som 
er svær at bide i.

Udvalget ser også på muligheden for en tredje trappe 
på indersiden mod Vinterpaladset, så der kan bades i 
læ, ligesom den i givet fald vil kunne bruges som red-
ningstrappe.

Kurvene til håndklæder er flere steder rustne:
- Vi har nye kurve, men sætter dem først op, når den 

nye bro er færdig, oplyser Søren Iversen.
Det er også udvalget, som har ansvaret for olieringen 

af gulvet, som p.t. er i gang.
Udvalget sørger også for nyskabelser: Flere medlem-

mer hørte i barndommen forældre og lærere hele tiden 
siger at »du skal hænge i«. 

Dét gør de så i Vinterpaladsets spærkonstruktion, 
og som en særlig service sleb Pligthuggerudvalget et 
stykke at bjælken, så den er rar at hænge i - markeret 
med teksten Hænge-stykke.

En vigtig opgave er også til Standerhejsningen første 
lørdag i oktober at sørge for at dannebrogsvimplen 
skiftes ud med vor klubvimpel som markering af, at 
badesæsonen og vikingeåret starter hér.

Pligthuggerudvalget består udover formanden Søren 
Iversen af Pligthuggerassistent Henrik »Ravneøje« Løve 
og Pligthuggerassistentaspirant Flemming Voss.

Der er dog grænser for hvor meget udvalget kan 
overkomme, derfor er Bænken, som kræver særlig 
ekspertise, udskilt til Bænkpasserudvalget bestående 
af Overbænkpasser Ulla Littmann Willumsen og Under-
bænkpasser Dorit Noldus-Nilsen.

De tre pligt-
opfyldende 
pligthuggere
Udvalget har travlt hele året til glæde for dig

Laugsfotograf Jesper Alstrøm hænger i øverst og nederst Pligt-
huggerassistent Henrik Løve i færd med at passe Parken.
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