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82 øre om dagen for så meget!
Bestyrelsen foreslår kontingentet sat ned fra 400 til 300 kroner
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Disse tre stiller op til Bestyrelsen: Kurt Elliot Larsen, Emma Bonfils og Jes Gerstrøm.

82 øre om dagen!
Så lidt for så meget 

koster det at få alle fornø-
jelighederne ved at være 
medlem af Lauget - i 
hvertfald hvis Generalfor-
samlingen følger Bestyrel-
sens forslag.

Når vi mødes torsdag 
27. april på Rungsted- 
gaard er forslaget nemlig, 
at kontingentet sættes 
ned fra 400 kroner til 300 
kroner om året.

- Vi tømte kassen og 
mere til, da vi byggede 
den nye bro i 2012, og 
nu har vi fået økonomien 
genoprettet, så Bestyrel-
sen vil indfrie løftet om 
at nedsætte kontingen-
tet, siger Høvding Erling 
Madsen.

Bestyrelsen vil også 
foreslå, at opkrævningen 
flyttes fra maj til septem-

ber, så vi følger Vikinge-
året, hvor badesæsonen 
starter 1. oktober.

Vi har problemer med 
at få medlemmerne til at 
betale til tiden - og trods 
gebyrer, information i ny-
hedsbrevet, på Opslags-
tavlen og via særskilt mail, 
så kniber det for ganske 
mange. Faktisk knapt hver 
fjerde!:

- Sidste gang havde 103 
ikke betalt til tiden. Ved at 
flytte betalingstidspunktet 
tror jeg, at flere vil være 
aktivt badende og derfor 
nemmere husker at betale, 
mener Skatmester Mari-
ann Albjerg.

Desuden bliver det 
muligt at betale via Mobi-
lePay.

Bestyrelsen har også et 
forslag til justerede ved-
tægter, hvor kontingent-

tidspunktet får følgeskab 
af to andre ændringer:

Formålsparagraffen 
gøres mere tidssvarende 
og fleksibel. Var omtalt i 
sidste nummer.

Bestyrelsen får mandat 
til at nedsætte udvalg. Så-
dan foregår det i praksis, 
men ifølge vedtægterne 
er det Generalforsamlin-
gens opgave. 

Det vil skabe mere 
fleksibilitet, at vi kan ned-
sætte udvalg og ændre 
sammensætning efter 
behov.

Skatmester Mariann Al-
bjerg ønsker at stoppe, og 
Bestyrelsen foreslår Emma 
Bonfils som ny Skatmester. 

Næste Jes Gerstrøm 
genopstiller, og Dirigent 
Kurt Elliot Larsen, som 
blev valgt for ét år, genop-
stiller også.

Med i Vild 
med Vand
Rungsted Havn har meldt 
sig til den landsdæk-
kende Vild med Vand/
Havnens Dag.

Lørdag 10. juni inviteres 
interesserede til at opleve 
nogle af de aktiviteter, 
Havnens foreninger har 
på repertoiret.

Lauget regner med at få 
brug for nogle frivillige.

Læs mere på vildmed-
vand.dk.

Havnefesten 
udvides
Efter et års tænkepause 
genopliver Erhvervsfore-
ningen Rungsted Havne-
fest.

Den udvides med to 
dage og foregår onsdag-
søndag 23.-27. august.

Lauget stiller også op 
her - og får brug for frivil-
lige hjælpere.

Gelænderet 
kommer ikke
- Kan vi ikke få et gelæn-
der i midten af den brede 
trappe?

Pligthuggerudvalget har 
fået dette spørgsmål - og 
svaret er nej: Det er en 
redningstrappe, så den 
skal være så bred.

Vov vov!
Lader du din hund gå frit 
rundt i Vinterpaladsets 
park og andre steder på 
Havnen, så husk at samle 
op efter den.

Det gælder i øvrigt 
også, hvis den er i snor.

http://www.vildmedvand.dk
http://www.vildmedvand.dk
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Hører du musik fra Vinter-
paladsets gulv, så er du 
ikke ved at blive tosset.

Det er Pligthuggerud-
valget, som er gået til mu-
sikken:

- Minken så ud til igen 
at være rykket ind under 
Vinterpaladset. Så nu prø-
ver vi at spille musik for at 
få den skræmt væk, for-
tæller konstitueret Pligt-
hugger og Minkmusikbe-
styrer Henrik Løve.

Tricket virker på mår, så 
Pligthuggerudvalget sat-
ser på at minken har det 
på samme måde.

Vi havde stærkt stinken-
de mink under Vinterpa-
ladset for et par år siden.

Men de må have sat sig 
ind i reglerne, for da vi 
nærmede os 1. septem-
ber, hvor jagtperioden 
træder i kraft, så vi kunne 
sætte fælde op, flyttede 
de ...

Nu er det blevet nem-
mere for minken at få 
adgang, da den seneste 
storm gjorde, at vandet 
stod helt op til Vinterpa-
ladset.

Kommunen og Havnen 
har ikke ønsket at for-
stærke det sidste stykke 
af molen, så det ser visuelt 
ud som om entreprenøren 
løb tør for sten ...

Vi er hvert år ude for, 
at vandet trænger op og 

ødelægger stenbelæg-
ningen. Således også ved 
den seneste storm, som 
har møbleret om på stene-
ne under bænken, så min-
ken frit kan komme ind.

- Når det bliver lidt var-
mere vil vi lægge stenene 
på plads, og i samme 
omgang forny trinene til 
verandaen, oplyser Hen-
rik Løve.

Der er også nappet et 
flere kvadratmeter stort 
og 30 centimeter dybt 
sandstykke ud mod Syd-
stranden. 

Hér vil vi næppe retab-
lere sand, græs og sten, 
man lade stengangen 
slutte med et naturtrin.
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42 på ventliste
Lysten til at blive en af de 
muntre helårsvinterba-
dere er stor:

Der er p.t. 42 på ven-
telisten - og vi er 483 
medlemmer. Bestyrelsens 
vurdering er, at 500 er 
det maksimale antal, hvis 
vi både skal leve op til 
visionerne om at være en 
mindre, hyggelig forening, 
og se på det fysiske for-
hold i Vinterpaladset.

Siden 2008, hvor Festsa-
len blev bygget til og vi 
var 200 medlemmer, har 
vi tømt ventelisten hvert 
år.

Men det sker næppe i 
år. Nye medlemmer opta-
ges per 1. oktober, når vi 
ved, hvor mange der er 
meldt ud.

Vendepunktet:
En grøn bøje
Når vandet bliver lidt var-
mere, så vil vi lægge en 
grøn bøje ud.

Det er vendepunktet, 
når vi svømmer.

Det er naturligvis ikke 
det samme som den kom-
munale badeplatform, 
men nu må vi teste om 
ikke denne nemme løs-
ning er effektiv.

Vigtige datoer 
Glem ikke at huske:
Generalforsamling: Tors-
dag 27. april 2017. Rung-
stedgaard kl. 20 (middag 
kl. 18).
Vild med Vand: Lørdag 10. 
juni, Rungsted Havn. 
Havnefest: Onsdag-søndag 
23.-27. august, Rungsted 
Havn.
Standerhejsning og dåb: 
Lørdag 7. oktober. 
Solhvervsfest: Torsdag 30. 
november, Rungsted Golf 
Klub. 
Julebadning: Søndag 24. 
december kl. 8.15.

De musikalske gutter
Pligthuggerudvalget sætter transistorradio ind for at få minken til at flytte

Minkmusikbestyrer Henrik Løve, tv., i færd med at styrke sig inden stenlægningen.

Rengøring 
hvert niende år
Kan vi ikke hyre et rengø-
ringsfirma til at gøre rent 
i Vinterpaladset hver uge 
og med to årlige ekstra 
grundige rengøringer?

Sådan spørger et med-
lem, som synes der er for 

snavset i Vinterpaladset.
Bestyrelsen synes fort-

sat, at det bør kunne kla-
res ved at medlemmerne 
frivilligt melder sig til én 
uge.

Og hvis alle 483 med-
lemmer skriver sig på 
listen på bordet i Vinter-
paladset, så går der lige 

over ni år før det igen er 
din uge!

Opgaven består i at 
feje/støvsuge gulvet, samt 
ryste måtten udenfor.

Er du fyldt med energi, 
må du også gerne vaske 
gulvet - men kun i rent 
vand! - og tørre bænke og 
vindueskarme af.
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