
Klar til badesæsonen
Lørdag 1. oktober får vi travlt med Standerhejsning, dåb og broindvielse
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Runerister Jens Hage har 
kreeret et nyt dåbsdiplom, 
som i højere grad end det 
gamle lever op til Laugets 

muntre tone ...

Når Lurendrejerne lør-
dag 1. oktober klokken  
8.15 bevæger sig truen-
de langs stranden mod 
Vinterpaladset, venter et 
hårdt program.

Ikke blot skal vi have 
Standerhejsning og dåb 
- det bliver også dagen, 
hvor vi officielt indvier vo-
res forlængede badebro, 
de tre nye trapper og de 
nye, gamle skilte.

Ellers består program-
met af Det Fremskudte 
Sangkor, der er velkom-
sten til nye medlemme 
(som har mødepligt!), vort 
sanghæfte testes, Høvdin-
gen giver et signalement 

af Laugets og verdens 
tilstand og Pligthuggerne 
skifter dannebrogsvimp-
len ud med en frisk, hel 
udgave af vor vimpel.

Dermed markeres, at 
det er nu, badesæsonen 
starter. Og en bøje udlæg-
ges som vendepunkt.

Dåbspræmier forude
Et særdeles vigtigt ind-
slag i programmet - som 
varer op mod halvanden 
time - er dåben: Er du 
blevet medlem i 2014 el-
ler tidligere, kan du melde 
dig til dåben.

Eneste krav er at du gør 
lidt ud af din påklædning 

- Lauget kvitterer så med 
det nye dåbshåndklæde 
samt et helt nyt diplom.

Du kan på Opslagstav-
len skrive dig på listen 
over dåbskandidater, der 
blev medlemmer i 2014 
eller sende en mail.

Tag kaffe eller te med
Glemmes skal naturligvis 
heller ikke, at vi starter 
dagen med morgenbord 
- og hér har vi brug for at 
medlemmer medbringer 
te og kaffe.

Så gør et godt indtryk 
og skriv dig på forsy-
ningslisten i Vinterpalad-
set!

… har med sin utrættelige vedholdenhed og disciplin udstået sin 

prøvetid som Skrælling, hærdet sit legeme i iskoldt vand og kan nu 

med rette kalde sig fuldgyldigt medlem af 
Hørsholm-Rungsted Vikingelaug, De Muntre Helårsvinterbadere, 

 og må for fremtiden bære og bruge det ærefulde dåbsklæde 
som bevis for dagens dåb.Velkommen i vor midte – og husk at tørre fødderne!Rungsted Havn: 1. oktober 2016 
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Vi vokser!
Fem på ventelisten fik kol-
de fødder - endda uden at 
have været i vandet.

 Det betyder, at 48 har 
fået tilbudt medlemsskab 
af Lauget i år.

Da 24 er gået ud kom-
mer vi op på 487 med-
lemmer, hvis alle melder 
sig ind. Og dermed en 
stigning på 24 medlem-
mer i forhold til i fjor. 
Atter rekord.

Der er foreløbig seks 
på ventelisten til næste 
efterår.

Meen nu er vi nok også 
ved at være omkring 
maksimum i forhold til de 
fysiske forhold i Vinterpa-
ladset.

Et enkelt medlem har 
negligeret rykkerne for 
betaling af kontingent 
for 2016-17, og er derfor 
ekskluderet.

Følg godt med
Du kan med fordel klikke 
ind på vor hjemmeside:

På www.horsholm-rung-
sted-vikingelaug. dk kan 
du altid finde nyttige op-
lysninger. Og på forsidens 
OBS-spalte til højre ser du 
de nyeste indlæg.

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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andre klubber, men fortsat 
have vor egen identitet. 
Strategi:
Holde en vedholdende og 
vedkommende kommuni-
kation til medlemmerne 
om livets gang i og om-
kring Lauget.  

Holde kontakt til pres-
sen for tilpas offentlig in-
formation om Lauget. 

At holde en positiv og 
samarbejdsorienteret 
kontakt til Rungsted Havn 
samt andre interessenter.  

Og videre hedder det i 
arbejdspapirerne: 

Afholde arrangementer 
som giver medlemmerne 
en følelse af at »vi« er Lau-
get. Herunder festligøre 
dåb, generalforsamling, 
Solhvervsfest og julebad 
etc.

Sådan er ordene i dag
I dag lyder formålspara-
graffen således:

»§2 Laugets formål er 

at etablere egnede mu-
ligheder for dyrkelse af 
badning hele året ved 
Rungsted Havn, for der-
ved at hærde sjæl og le-
geme – specialcertifikat 
(diplom) uddeles efter 
bestyrelsens skøn. Lauget 
holder til enhver tid sine 
medlemmer orienterede 
om de dispositioner, som 
fortages (vedtages) i 
Rungsted Havn. Ligeledes 
er det laugets pligt – gen-
nem bestyrelsen – at holde 
Rungsted Havn orienteret 
om laugets dispositioner.«

Arbejder på flere ting
Sideløbende arbejder Be-
styrelsen med andre ting, 
som skal sikre, at Lauget 
hele tiden er attraktivt at 
være medlem af.

Vi har eksempelvis set 
på sikkerheden, hvilket 
betød at 30 medlemmer 
har været på førstehjælps-
kursus, der kommer en 
hjertestarter, vi har netop 
fået en redningstrappe og 
har også mulighed for en 
redningskrans.

Vi kigger også på om vi 
har de rigtige udvalg, på 
hvor mange medlemmer 
vi maksimalt kan være, og 
om optagelsesformen skal 
ændres. 

Ligesom vi med dåbs-
klædet og nyt diplom har 
taget hul på en moderni-
sering af dåben.

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

Med 42 år på bagen har 
Lauget forlængst vist sin 
berettigelse - og da vi 
siden 2008 er vokset fra 
200 medlemmer til 487 
har vi også tiden med os.

Men det kræver at vi 
hele tiden tager et kig på, 
hvad vi gør, så vi udvikler 
og ikke afvikler.

Siden 2012 har Besty-
relsen derfor arbejdet 
løbende med justeringer, 
så vi ikke risikerer at 
sidde nogle få, ældgamle 
tilbage i en tilfreds rund-
kreds, mens Lauget dør 
ud med os.

Glædeligvis kan vi se, 
at der de senere år er 
kommet mange yngre ind 
og dét lover jo godt for 
fremtiden.

Det muntre skal med
Siden Visionsudvalgets 
indlæg på Generalfor-
samlingen i april har 
Bestyrelsen arbejdet 
videre, og det har ført til 
et oplæg fra Kurt Elliot 
Larsen til formål, vision 
og strategi for perioden 
2016-2021.

- Vi vil derfor kommer 
med forslag til vedtægts-
ændringer på næste ge-
neralforsamling. Den nu-
værende formålsparagraf 
begrænser os groft sagt 
til at sørge for bade- og 
omklædningsfaciliteter, 
siger Kurt Elliot Larsen.

Og han uddyber: - Vi vil 
gerne have mere råde-
rum og også gerne have 
det sociale, muntre islæt 
med, da det jo betyder 
meget for Laugets virke.

De tre nye ting
Derfor lægges der op til 
disse nyskabelser:

Formål:
Laugets formål er at etab-
lere egnede muligheder 
for dyrkelse af badning 
hele året ved Rungsted 
Havn. 

Det er Laugets for-
nemme opgave at sikre 
medlemmernes ypper-
lige badeoplevelser i 
vinterbadesæsonen samt 
mulighed for fantasti-
ske sommersvømninger 
i Øresund. En munter 
stemning og et fornøje-
ligt sammenhold er andre 
vigtige elementer. 

Bestyrelsen kan iværk-
sætte aktiviteter, som un-
derstøtter ovennævnte. 
Vision:
Laugets vision er at vi 
skal være det mest at-
traktive vikingelaug nord 
for Vedbæk og syd for 
Nivå. Lauget skal ved-
blive at være en mindre 
forening samt fastholde, 
at vi ikke skal plagiere
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Visionerne bliver levende
Bestyrelsen på vej med formål, visioner og strategi for de næste fem år - inklusiv en vedtægtsændring

- Vi vil gerne have mere 
råderum og også gerne 
have det sociale, muntre islæt 
med, da det jo betyder meget 
for Laugets virke, siger 
Kurt Elliot Larsen om planerne 
om ny formålsparagraf.
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