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Havnefestival med et 
højt musikalsk niveau
Lurendrejerne, Maria Montell og Sussi & Leo - hvad kan man ønske sig mere?
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Det kan være vanskeligt 
at beskrive vort lurblæ-
serlaug, Lurendrejerne. I 
hvertfald på objektiv vis.

Men hér er et bud, som 
stod i en pressemeddelel-
se, Rungsted Havnefesti-
val sendte ud som optakt.

Den beskrev de mange 
musikalske indslag med 
Sussi & Leo og Maria Mon-
tell i spidsen og support 
af bl.a. Vedbæk Garden,  
Repeatles og Hørsholm 
Gospelkor.

Om Lurendrejerne hed 
det:

»Og søndag kommer 
der noget, der svagt kan 
minde om toner, når de 

smukt udklædte Luren-
drejerne fra Hørsholm-
Rungsted Vikingelaug 
trutter i lurerne klokken 
13 på midterpladsen med 
handelsboderne.«

Lurendrejerne kunne 
opleves søndag 27. august 
om eftermiddagen på 
Rungsted Havnefestivals 
fjerde og sidste dag.

Nævnes skal også, at et 
par medlemmer havde 
meldt sig som frivillige 
hjælpere til bl.a. skat-
tejagt og infotelt. Tak for 
det.

Vejret var i den grad 
med arrangementet, 
der efter tre år og så en 

pustepause i 2016 vendte 
tilbage med et udvidet 
program, som allerede 
startede onsdag aften.

Sæt kryds i kalenderen 
lørdag 7. oktober
Lurendrejernes musika-
litet kan du næste gang 
opleve lørdag 7. oktober, 
hvor har dåb og stander-
hejsning

De, der er berettiget til 
at blive døbt, er de, der 
blev medlem i 2015 eller 
tidligere.

Der kommer senere 
mail ud med information 
om dåben og standerhejs-
ningen.

Rekord på 
ventelisten
Aldrig har interessen for 
at blive meldem af Lauget 
været større:

- Ventelisten sætter re-
kord med 69 - og samtidig 
er der blot 20, som er 
meldt ud, fortæller Over-
bestyrer Jes Gerstrøm.

Bestyrelsen træffer i 
begyndelsen af septem-
ber beslutning om, hvor 
mange der kan optages 
per 1. oktober, hvor bade-
sæsonen starter.

De, der står på venteli-
ste, får direkte besked.

Hjertestarter 
er sat op
I juli blev vores nye hjerte-
starter sat op og testet af 
Undermåler og elektriker 
Søren Søndergaard.

- Vi har valgt at investe-
re i et udendørsskab, så 
også andre end Laugets 
medlemmer kan få ad-
gang til den - ikke mindst, 
da Hørsholm Kommune 
ikke har penge til at sætte 
én op på den kommunale 
badestrand, oplyser Høv-
ding Erling Madsen.

I forbindelse med købet 
fik vi et tilbud om et hjer-
testarterkursus med plads 
til 12 - der var 22, som 
meldte sig!
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Søndag eftermiddag 27. august: Atter engang kastede Lurendrejerne glans over Rungsted Havn!
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September er den nye 
betalingsmåned - så du 
skal sørge for at få betalt 
kontingent senest 30. sep-
tember.

- For sen betaling 
medfører et gebyr på 100 
kroner og risiko for eks-
klusion af det gode sel-
skab, hvis du heller ikke 
får betalt, når der rykkes, 
oplyser Skatmester Emma 
Bonfils.

Kontingentet 2017-18 er 
nedsat med 25 % til 300 
kroner.

Tre måneder 
at betale på
Der er tre måder at betale 
på:

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

sesmedlem.
3. MobilePay - og det er 

nyt i år.
Skatmesteren giver 

denne anvisning på beta-
ling via MobilePay:

1) Gå ind i din Mobile-
Pay-app.

2) Tast 16972 i stedet for 
telefonnummer.

3) Indtast beløbet 300 
kroner. 

4) Send.
Så kommer pengene ind 

på vores konto i Nordea: 
Registreringsnr. 2229 - 
kontonr. 8978 842 209.

Der har desværre vist 
sig at være en udbredt 
mangel på forståelse for, 
at kontingent naturligvis 
skal betales til tiden.

Når du ikke kan finde ud 
af det, giver du Skatme-
steren en masse unødigt 
arbejde.
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Temperatur-
katastrofe 
undgået
Alt badning i vand over 
10 grader er kedeligt - og 
er der noget, vi går op 
i i Lauget, så er det den 
aktuelle badevandstem-
peratur.

Men vi går i under alle 
omstændigheder!

Vi har tidligere oplevet 
en Overmåler, som be-
skæmmet måtte indrøm-
me, at termometret længe 
havde vist forkert.

Han trådte efterfølgende 
tilbage ...

Temperaturudvalget 
tager derfor på det årlige 
mål-off-møde dette vig-
tige emne op.

Og det var en bekymret 
Undermålerassistent af 1. 
Grad Søren Søndergaard, 
som 18. juni slog alarm 
over termometrets tilstand 
til Bestyrelsen.

Han havde en mistanke 
om en fejl, så han indkøb-
te et kontroltermometer:

»Ved morgenens kali-
brering viste det kun 13,0 
grader.

Temperaturen blev målt 
med et tilsvarende ny-
indkøbt, som viste 16,0 og 
DMI målte i Vedbæk 15,8. 
grader«.

Men det lykkedes altså 
at undgå en temperatur-
katastrofe. Og udvalget  
måler endnu ...

Vigtige datoer 
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.

Så er det kontingenttid!
De 300 kroner skal være betalt inden udgangen af september
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Skatmester Emma Bonfils 
i forklædning: Hun bruger 

en masse unødig tid på 
medlemmer, der ikke gider 
betale  kontingent til tiden!

Det burde ikke være så 
svært at få betalt uden

 rykkere og gebyrer

Fat kosten hvert niende år
Du behøver blot bidrage to gange i løbet af én uge - men gør dig umage

Der er noget fornuft i at 
bidrage til fællesskabet.

Derfor har vi i årtier kørt 
med, at medlemmerne 
frivilligt melder sig til at 
gøre rent i Vinterpaladset.

Det går nogenlunde 
med at få ugerne besat 
af frivillige - og statistisk 
skal du da også kun skrive 
dig på én uge hvert nien-
de år!

Men der er tomme 
uger, og der er uger, hvor 
rengørerne nok kunne 
gøre sig en anelse mere 
umage.

Vi får ind mellem hen-
vendelser fra medlemmer, 
som peger på, at især   
støvallergikere ind i mel-
lem har det svært.

Vi har flere gange opfor-
dret til at flere melder sig.

Men da nullermændene 
- som typisk fanges af 
kvinder - ofte flyver flittigt 
rundt, vil bestyrelsen på 
næste møde 9. september 
se på, om vi kan få endnu 
flere til at melde sig og til 
at gøre det ordentligt.

Indsatsen vil ske i 
samarbejde med Rengø-

ringskoordinatoren Grete 
Strauss, (foto) som selv 
ofte tager en uge for at 
anspore.
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