
Der er plads til flere
Spørgeundersøgelsen viser, at der er plads til flere og ikke trængsel i dag
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Hvor mange medlemmer 
har vi plads til i Lauget?

Bestyrelsen bad de 312, 
vi har e-mailadresser på, 
om at indikere, hvor græn-
sen ligger.

202 - en imponerende 
svarprocent på 65 %! - har 
svaret på de to spørgsmål, 
vi stillede.

48 % mener, at maksi-
mum er 500 og 26 % at 
det er 600. 17 % siger 
intet maksimum og 9 % 
andet maksimum.

Det skal bemærkes, at vi 
p.t. er 472 medlemmer og 

der er 55 på ventelisten, 
som vi har tømt hvert år 
siden 2008.

Sjældent trængsel
Det andet spørgsmål, vi 
stillede, gik på, om hvor-
vidt der er trængsel i dag 
og i givet fald hvornår på 
dagen/ugen.

19 % svarer, at der al-
drig er trængsel, 50 % at 
det er sjældent og 27 % at 
det kun er i weekender.

Vi kan godt være flere
Det skal understreges, at 

der ikke var tale om en 
afstemning, men en indi-
kation, som kan hjælpe 
Bestyrelsen, når den 9. 
september beslutter, hvor 
mange der kan optages 
per 1. oktober.

- Vi vil fortsat stikke 
fingeren i Øresund, når 
vi skal afgøre det - men 
vi mener også, at kunne 
udlede af undersøgelsen, 
at vi godt kan optage 
flere, siger Høvding Erling 
Madsen.

Han føjer til, at det er 
dejligt, så mange deltog.

Havnefestival 
venter forude
Har du lyst til at være fri-
villig hjælper til Rungsted 
Havnefestival?

Det er nok du tager et 

par timer, men du kan na-
turligvis også melde dig 
til flere vagter via Laugets 
mailadresse på bagsiden.

Rungsted Havnefestival 
bliver i år i en udvidet ud-
gave i stedet for den tradi-

tionelle fredag-søndag:
Der åbnes nemlig ons-

dag aften 23. august og 
sluttes søndag 27. juni. 

I de dage bliver der så 
en lang stribe arrange-
menter på Havnen.

Ryst op med 
din mail
Der er god grund til, at en 
stribe medlemmer ryster 
op med deres mailadres-
ser.

Som det fremgår af ar-
tiklen til venstre, har Lau-
get sendt spørgeskema til 
312 af de 472 medlemmer.

Der er tre grunde til, at 
tallet ikke er højere:

Nogle par deler én mail-
adresse.

Nogle medlemmer har 
skiftet mail uden at for-
tælle det til Lauget eller 
deres postkasse af fyldt, 
så de ikke kan modtage 
flere mail.

Nogle har ikke mail el-
ler har ikke fortalt os om 
den.

Kontingentet 
på ny måde
Du får lidt længere tid til 
at spare sammen til de 300 
kroner et årskontingent er 
sat ned til i 2017-18.

Generalforsamlingen 
vedtog, at betalingen flyt-
tes fra maj til september, 
så den følger vikingeåret 
med start 1. oktober.

Du skal nok blive erin-
dret via mail og vi sætter 
også opslag op i Vinterpa-
ladset, når vi nærmer os 
- og håbet er, at så mange 
som muligt kan finde ud af 
at betale til tiden!

Og der er tre måder at 
betale på:

1. Netbank, som hidtil.
2. Kontant til et bestyrel-

sesmedlem.
3. MobilePay: Det er nyt 

og Laugets mobilnummer 
er 60 19 81 58.
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1. Start førstehjælp (hjertemassage)
2. Ring 112 (eller brug app’en)
3. Fortæl hvad der er sket
4. Opgiv redningsnr. K510 (Sydstranden)
5. Opgiv dit navn og mobilnr.
6. Send én afsted for at modtage ambulancen

KDY indendørs Provianten

Vinterpaladset

Havnekontoret

Rungsted Strandvej

Placering af 
hjertestartere på 
havnen

Teg
ning
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400 blå balloner smykkede 
havnepromenaden.

Vild med 
Vand var 
populær
Omkring 3.000 menne-
sker kiggede forbi, da 
foreningerne på Rungsted 
Havn inviterede til Vild 
med Vand lørdag 10. juni.

400 blå balloner langs 
havnepromenaden var 
med til at understrege det 
blå, maritime tema.

Landet over besøgte 
omkring 100.000 menne-
sker de 80 havne, som vi-
ste deres aktiviteter frem.

Næste års landsdæk-
kende Vild med Vand er 
planlagt til lørdag 9. juni.

Tjek Laugets 
hjemmeside
Du kan altid i OBS-spalten 
på vor hjemmeside se, 
hvad der er af nyheder.
Adressen står nederst på 
denne side.

Vigtige datoer 
Havnefest: Onsdag-søndag 
23.-27. august, Rungsted 
Havn.
Hjertestarterkursus: Tirs-
dag 29. august kl. 9-13, 
Rungsted Kyst Vandski-
klub, Havnen 3.
Standerhejsning og dåb: 
Lørdag 7. oktober. 
Solhvervsfest: Torsdag 30. 
november, Rungsted Golf 
Klub. 
Julebadning: Søndag 24. 
december kl. 8.15.

Denne tegning bliver hængt op i Vinterpaladset, så du ikke er i tvivl om, hvordan du skal agere. 
Når du opgiver redningsnummer K510 ved alarmcentralen, at det er på Sydstranden, så 

ambulancen ikke kører andre steder hen på Havnen. Du kan med fordel downloade appen 112, 
som automatisk giver alarmcentralen din position.

Der vil også i næste uge blive sat en hjertestarter op på vores veranda. Vi har tidligere forgæves 
søgt TrygFonden om én og senest har Hørsholm Kommune sagt nej. Lauget betaler den derfor 

selv: - Vi har valgt at betale for et udendørsskab og de ekstra driftsomkostninger, så den også kan 
bruges af kommunens mange gæster på stranden, i havnen og på molen, oplyser Høvding Erling 
Madsen. Vi har fået et tilbud om et hjertestarterkursus for 12 personer: Det bliver holdt tirsdag 29. 
august og først tilbydes plads til de ti medlemmer, som stod på ventelisten sidst vi holdt to kurser. 
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