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25. april 2018 
 

Bestyrelsens beretning til Generalforsamlingen  
onsdag 25. april 2018 

 
2960 mod 
strømmen 

Aldrig har vores Temperaturudvalg været så vigtigt som 
nu: Klimaændringerne truer også helårsvinterbaderne! 
 
2017 blev nemlig indledt med en melding fra Copernicus 
Services og European Centre for Medium-Range 
Weather Forecasts, som i januar kunne meddele, at 
2016 blev det hidtil varmeste år siden detaljerede 
målinger blev startet i slutningen af 1800-tallet. 
 
Gennemsnitstemperaturen for året endte på 14,8 grader 
celsius, det er 1,3 grader højere end det typiske niveau i 
midten af 1800-tallet, og 0,2 grader højere end i 2015. 
 
Derfor er det vigtigt, vi selv måler temperaturen dagligt, 
og vi kan heldigvis konstatere, at 2960 går mod 
strømmen: Nu er det jo ikke varmetemperaturen i 
luften, men kuldetemperaturen i vandet, der 
interesserer os mest! 
Som I kunne læse i det seneste nyhedsbrev fra marts i 
år, så satte vi lokalrekord med ÷ 2 grader   8. februar 
2017. Og februar 2017 bød også på grødis; én af de blot 
3 gange det er sket i perioden 2011-17. 
 
Så vi kan heldigvis se en langtidseffekt af 
Temperaturudvalgets ekstra indsats i forbindelse med 
Laugets 40 års jubilæum 2014, hvor udvalget hældte is i 
Øresund … 
 
Og så skal jeg da også lige præsentere Bestyrelsens 
renvaskede og afkølede medlemmer: Skatmester Emma 
Bonfils, Næste og Overbestyrer Jes »Støvsugeren« 
Gerstrøm og Dirigent Kurt Elliot Larsen – også kendt 
som Lurifax den 2.  
Desuden har vi haft stor glæde af at have Havfruen 
Lotte Wallevik i Bestyrelsen. 
 
Hvorfor er der så mange  
som ikke betaler til tiden? 
Bestyrelsen forstår simpelthen ikke, at så mange af jer 
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ikke gider betale det beskedne kontingent på 300 kroner 
til tiden! 
 
Vi har i flere år optrappet informationen, som gives ved 
flere opslag i Vinterpaladset, i nyhedsbreve, på 
hjemmesiden og ved direkte mail til medlemmerne. 
 
I 2017 flyttede vi betalingen fra maj til september, så 
den lægger sig op ad vikingeåret, hvor badesæsonen 
starter 1. oktober, ligesom betaling via MobilePay blev 
indført. Det gav en beskeden forbedring af 
betalingsviljen – men det er stadig ikke godt nok: 
 
Da vi gik ud af september manglede 107 at betale. Det 
var cirka 1/5 - og altså hvert 5. medlem!  
Det kan I ikke være bekendt! 
 
Det giver den frivillige Skatmester en masse unødigt 
arbejde med rykkere – og vi måtte atter i 2017 
ekskludere et medlem, som aldrig fik betalt og heller 
ikke kunne finde ud af at melde sig ud. 
 
Hvis ligegyldigheden fortsætter, kan vi blive bragt i den 
situation, at vi kun sender én rykker med gebyr og 
betales der ikke, så er det eksklusion. Det vil da være 
trist, hvis det bliver nødvendigt – men så vil vi 
naturligvis kunne afskaffe ventelisten … 
 
Stemmer I for Bestyrelsens forslag om uændret 
kontingent senere i aften, så tænk på alle de herlige 
oplevelser og det gode selskab I får for blot 82 øre om 
dagen! Betal til tiden og bad med god samvittighed! 
 
Aldrig har vinterbadning været så populært 
Vi kan som resten af landet konstatere, at aldrig har 
vinterbadning været så populært. Vi optog i 2017 61 
nye medlemmer, og 30 gik ud, så vi fra 200 medlemmer 
i 2008 er vokset til 537. Og som I vil opleve senere, så 
uddeler vi Kåber & Klæder i stor stil, hvilket glædeligvis 
betyder, at rigtig mange bliver som medlemmer. 
 
På landsplan er vi nr. 13 målt på medlemmer, hvor 
Vikingeklubben Jomsborg i Århus topper med 9.277 
medlemmer. Totalt er der 44.615 registrerede 
vinterbadere og lige så mange uorganiserede. 
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Og Lauget har pt. 48 på ventelisten, som er blevet tømt 
hvert år siden 2008, hvor vi udvidede Vinterpaladset 
med Festsalen. Vi nærmer os også det maksimale antal 
vi fysisk kan have plads til – og primo september afgør 
Bestyrelsen, hvor mange der er plads til at optage per 
1. oktober. 
 
Vi kan i øvrigt glæde sig over, at medlemmerne bliver 
yngre og yngre, og ganske mange ansøgere er blevet 
introduceret af medlemmer. 
De medlemmer, vi optog i efteråret 2017, er 
skjoldunger indtil de tidligst efter 2 år kan blive døbt og 
avancere til skjoldmø/viking. 
Jeg nævner nu navnene på de nye skjoldunger – og de, 
der er tilstede, må gerne rejse sig, når deres navn 
nævnes: 
Lene Bihrmann 
Peter Boesen 
Hanne Bonde 
Torben Brandt 
Rie Brodersen 
Chenette Byriel 
Anders Christensen 
Kristina Dal 
Sole Dalsgaard 
Bente Meilsøe Dam 
Caroline Damsgaards 
Kristine Dengsø 
Louise Douglas 
Cecilie Gave 
Lisbeth Dela Gjødvad 
Alice Glenting 
Lis Gomes 
Trine Gregersen 
Ole Gregersen 
Nina Bendtsen 
Jacob Holm Grip 
Gert Hansen  
Sanne Hansen 
Inge Harris 
Carsten Bech Heyn 
Iben Hjelmsø 
Anna Jäpelt 
Svetlana Jensen 
Emma Castello Jensen 
Victoria Formosa Jeppesen 
Mikael Kepp 
Klint Klingberg-Jensen 
Svend Lykke Larsen 
Susanne Janholt Larsson 
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Marie-Louise Little 
Frank Lissner 
Lemmy Lundquist 
Mette Madsen 
Lotte Kølpin Michelsen 
Birgit Mikkelsen  
Keld Mikkelsen 
Mimi Pave Musgrove 
Henriette Krogh Nielsen 
Dorte Petermuss 
Anne Marie Raaschou-Nielsen 
Jacob Riis Riis 
Malene Thorgils Riis 
Henrik Rossel 
Anne Schlechter 
Peter Schwensen 
Kirsten Skjoldager 
Tue Stender 
Karen Sveistrup 
Ingrid Lund Sørensen 
Diana Ledertoug Thorup 
Hanne Thuesen 
Niels Vallø 
Sophia Alexandra Worm 
Rikkeloa Zenmann 
Lotte Ørnø 
Anette Østergaard 
Anette Aalund. 
Har jeg glemt nogle, så giv lyd nu! 
 
Lauget i godt samarbejdet 
Vinterpaladset ligger på Hørsholm Kommunes grund og 
vor 600.000 kroner dyre badebro er placeret på 
ydersiden af molen, så juridisk har vi intet med 
Rungsted Havn at gøre! 
Det er også forklaringen på, at efter molerenoveringen 
ser det ud som om entreprenøren løb tør for sten og nye 
topbrædder til rækværket. Der blev kun lagt sten og 
planker på den del, som kommunens havn ejer. 
Æstetisk ser det ikke så smukt ud, men kommunen ville 
ikke betale for at få det sidste stykke med, som 
kommunen – og ikke kommunens havn - ejer … 
 
I dagligdagen føler vi dog bestemt, at vi hører sammen 
med Havnen – og vi har også et meget fint samarbejde 
med de flinke folk på Havnekontoret, ligesom vi er med 
i Søsportsrådet for Rungsted Havn – der omfatter de 
foreninger, der ikke er sejlklubber og som vælger 1 
repræsentant til havnebestyrelsen. 
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Høvdingen deltager som repræsentant for Søsportsrådet 
jævnligt i bestyrelsesmøderne i Erhvervsforeningen for 
Rungsted Havn, ligesom Lauget bidrager til Vild med 
Vand – som i år er lørdag 9. juni – og Rungsted 
Havnefest, som i år er fredag-søndag 24.-26. august. 
Vort utrolige og særdeles i øjne- og ørefaldende 
lurblæserlaug Lurendrejerne er der også hvert år et 
ønske om at få med til Havnefesten – selv om 
Lurendrejerne sidste år blev bedt om ikke at larme foran 
restauranterne!  
Lauget plejer også at levere frivillige hjælpere til de 2 
arrangementer – og Bestyrelsen vil gerne takke 
Lurendrejerne og de frivillige – de er jo i høj grad med 
til at gøre Lauget synligt på Havnen. 
 
Vi har også det sidste par år genoptaget kontakten til de 
sydlige naboer i Vedbæk - som Lauget hjalp i gang et 
års tid efter vor egen start - og deltager i hinandens 
standerhejsninger. Og vi har også inviteret de nordlige 
naboer, Nivå Pingvinerne, til vores Standerhejsning. 
 
Vi er også fortsat medlem af Rungsted Tanglaug, som er 
stiftet på initiativ af lodsejere langs Sydstranden.  
Det er et godt initiativ, som skaber en herlighedsværdi 
for hele området, når den stinkende tang ikke får lov at 
få overtaget. Vi havde naturligvis gerne set, at tangen 
kunne køres lidt længere ud, så vi ikke et par dage efter 
rensningen må døje med tangstumper i vandet. 
 
Lauget er også med i foreningen Vinterbadeforeninger i 
Danmark, hvor vi på den årlige generalforsamling og 
ved hyppige mailkorrespondancer får megen inspiration. 
Og jeg kan godt afsløre, at Laugets muntre stemning – 
og eksempelvis at denne beretning aflægges til 
Runeristerens simultantegninger – vækker misundelse! 
 
Vinterpaladset og flot indsats 
Et fast punkt det sidste par år i beretningen har været 
låsen i Vinterpaladset: Det sker jævnligt, at der er 
medlemmer, hvis nøgle pludselig ikke virker. 
 
Pligthuggerudvalget har tryllet med låsen, men som 
nævnt sidste år arbejder Bestyrelsen med at skifte til et 
elektronisk system med nøglebrikker, så vi slipper for 
bøvlet med at få nøgler retur fra udmeldte, ligesom vi 
har 8 nøgler, som ingen ved hvor er. En sidegevinst ved 
et elektronisk system er, at de, der ikke betaler 
kontingent til tiden, får inddraget deres adgang …  
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Vi har også i det forløbne år sat en hjertestarter op; en 
idé vi havde i støbeskeen, men den blev speedet op på 
grund af en tragisk ulykke: 
26. maj faldt vort medlem Anders Amstrup om på 
badebroen med hjertestop. Heldigvis var der flere 
medlemmer – bl.a. et som har været med på vores 
hjertestarterkursus – og disse medlemmer gik straks i 
gang med hjertemassage og én blev sendt over til 
Havnekontoret efter hjertestarteren. 
 
Det drejer sig om hurtig indsats de første minutter – og 
Bestyrelsen vil godt takke medlemmerne, som således 
reddede et liv. Og Anders har det godt, men må ikke 
længere vinterbade. 
 
Derfor besluttede vi at få sat hjertestarteren op. Da den 
sidder, så gæster på kommunens strand og havn også 
kan komme til den, foreslog vi, at kommunen betalte. 
Men det var der ikke penge til. 
 
Vi synes stadig det er en god idé at placere den så 
andre kan komme til den. Det koster så et 
udendørsskab. Heldigvis fik vi 12.000 kroner i rabat via 
Philips, så det hele kostede os cirka 16.000 kroner. 
 
Vi fik også et hjertestarterkursus med, som 12 deltog i i 
juli – og vi planlægger at udbyde et mere i år. 
 
De faste højde- og holdepunkter 
En rød tråd siden Lauget blev stiftet for 44 år siden er 
humoren. Og humoren går igen i vores 4 årlige, muntre 
samlinger: Generalforsamlingen, Standerhejsningen 
med dåb, Solhvervsfesten og Julebadningen. 
 
Generalforsamlingen starter med spisning – i år er vi 
83; lidt færre end året før, men erfaringen viser det 
svinger fra år til år. 
 
Standerhejsning den første lørdag i oktober markerer 
starten på badesæsonen. Med dresskode, 
flagudsmykning og med et særligt Dåbsklæde som 
lokkemad har vi forsøgt at få flere til at blive døbt. 
 
Men kun 8 meldte sig – lidt få i betragtning af, at 30 
havde passeret 2 års grænsen der giver mulighed for at 
avancere fra skjoldunge til skjoldmø/viking. Og af de 8 
havde de 4 badet længere end 2 år – den ene endda i 
20 år.  
Hvilket jo beviser, at det aldrig er for sent at blive døbt! 
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Så vi håber flere vil melde sig til oktober. Og har nogle 
af jer  ideer til, hvordan vi får flere døbt, hører vi meget 
gerne! 
 
Solhvervsfesten i november måtte rykke fra den 
forpagterløse Rungsted Golf Klub til Restaurant 
Skovhus. 67 – lidt færre end ellers – mødte op, og der 
var megen ros for Quizmaster Birger Hoffs effektive og 
hurtige afvikling, for maden, vinen og stedet.  
Som 2 deltagere samme aften skrev til Bestyrelsen: 
Citat: »Her hos os er vi enige om, at det var en af de 
mest livgivende solhvervsfester! Stemningen, quizzen, 
maden og vinen - og ikke mindst selskabet! Super!«, 
citat slut. 
 
Bestyrelsen vil dog, som tidligere bebudet, revurdere 
sted, form og indhold og hér inddrage bordet som vandt 
Quizzen.  
 
Julebadningen 24. december var som sædvanlig en 
hyggelig start på den lange dag. Omkring 100 badede, 
sang og spiste med – og så oplevede de Lurendrejerne i 
en ny, stærk skumringsopstilling suppleret med 2 
fakkelbærere. 
 
Med til at holde traditionerne i hævd og til at binde 
foreningen sammen hører også nyhedsbrevet, som i 
2017 havde sin 6. sæson med 9 udgivelser, så der totalt 
er udgivet 45 numre med udgangen af 2017.  
Dertil kom, at vi løbende har udsendt forskellige 
meddelelser til medlemmerne, når vi fandt budskaber 
relevante.  
 
Og Bestyrelsen får glædeligvis mange positive 
tilkendegivelser fra medlemmerne om informations-
niveauet og -kvaliteten. 
 
Udvalgene & deres virke 
Humoren og det hyggelige, sociale samvær er blandt de 
mange skønne traditioner, vi sørger for at værne om. 
 
Et kig på listen over Laugets 16 udvalg udstråler også 
munterhed. Men det er altså også 16 hårdtarbejdende 
udvalg propfyldt med engagerede medlemmer. 
 
Men jeg må også skuffe de udvalgsmedlemmer, som 
havde set hen til lidt ekstra på c.v.’et: Bestyrelsen 
foretager ingen forfremmelser i år. 
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Der skal dog ikke herske tvivl om, at Bestyrelsen er 
meget tilfreds med udvalgenes arbejde og sender en 
stor tak til udvalgsmedlemmerne. 
 
Vi er glade for at Den Elektroniske Viking, Søren 
Wennemoes, bestyrer hjemmesiden, der er et fint 
vindue for Laugets muntre stemning. 
 
I starten nævnte jeg klimaforandringerne, der gør 
Temperaturudvalgets arbejde ekstra vigtigt. 
Jeg badede i morges i 7 grader varmt vand sammen 
med Overmåler af 1. Grad Knud Limschou, som virkede 
meget koncentreret og med en anelse præstationsangst 
op til Generalforsamlingen. Jeg vil alligevel bede ham 
tage både ordet og temperaturen på udvalget – 2 
minutter Knud!: 
 
(Her kommer et 2 min. indlæg fra Overmåler Knud 
Limschou). 
 
Jeg skal også hilse fra Laugsarkivaren, som er i 
midlertidigt eksil i alt for varmt spansk vand. Han 
minder om, at skulle der være medlemmer, som har 
ældre billeder fra Lauget, så modtager ham dem gerne. 
 
Opslagstavlen er et vigtigt element i Vinterpaladset. Og 
Opslagstavleudvalget har holdt lange frokostmøder - for 
egen regning - for at snakke udvikling.  
 
Det foreløbige resultat er, at Formand Gerda Sonne og 
Medpasser Barbara Hage nævner muligheden for at 
bløde lidt op: Kommercielle opslag er i dag forbudt, men 
det er et forbud, der jævnligt overtrædes!  
Udvalget spørger om der er stemning for lidt mere 
handel på Opslagstavlen; eksempelvis mellem 
medlemmer? 
 
I årevis er vanddybdeformanden Thøger »Skjalden« 
Johnsen blevet genvalgt på grund af uduelighed: Han 
har fået et år mere til at vise, han godt kan.  
 
Derfor har han fået megen kritik i denne beretning år 
efter år. Men nu er han atter kommet inden for 
pædagogisk rækkevidde, og Bestyrelsen har med stor 
tilfredshed noteret sig, at siden vi fik den forlænge 
badebro har vi stort set haft fornuftig vanddybde. 
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Ja, i øjeblikket er der et kæmpe skridt ned fra det 
nederste trin, som ellers ofte er dækket af sand. Og i 
morges havde vanddybdeformanden af frygt for kritik i 
aften hældt ekstra meget vand i karret! 
 
Det skal dog bemærkes, at vi så en forbedring i 
vandstanden i 2016 og den er fortsat i 2017 – så derfor 
vil det være interessant, at bede Vanddybdeformanden 
på 2 minutter redegøre for sin strategi. Også så vi ved, 
hvad vi kan vente os. 
 
(Her kommer et 2 min. indlæg fra Thøger Johnsen). 
 
Økonomi er god 
Skatmesteren fremlægger senere regnskabet for 2017. 
Da naturens kræfter i 2011-12 gjorde, at vi blev nødt til 
at investere i en ny badebro – forudsætningen for 
Lauget! – tømte vi kassen og mere til. 
 
Dét lærte os vigtigheden af, at vi altid har penge nok til, 
at vi selv kan agere uden først at skulle vente på svar 
på ansøgninger til fonde, kommune etc. 
 
Derfor anbefaler Bestyrelsen uændret kontingent. 
 
Og vi kan i forbindelse med økonomi nævne, at når vi 
ind i mellem beder jer holde fingrene fra radiatorerne, 
så er det fordi vi har en el-udgift på cirka 15.000 kroner 
om året for vores 40 m2 – til sammenligning betaler en 
gennemsnitsfamilie på 4 mennesker i et hus på 150 m2 
10.000 kr. om året! 
 
Vi kigger som nævnt fortsat på et elektronisk 
låsesystem, som vil koste cirka 25.000 kroner + ligeså 
mange penge til nøglebrikker. 
 
Endelig har vi 50 års jubilæum i 2024 – og det kan da 
være det vil være en god idé, at bruge penge på at fejre 
os selv! 
 
Vikinger står stærkere og stærkere! 
Aldrig har vikinger stået så stærkt! I medier, på tv og på 
udstillinger. Som afslutning skal det da også noteres, at 
da Århus i januar åbnende som Europæisk 
Kulturhovedstad, var temaet naturligvis vikingerne med 
bl.a. 5.000 tusinde lysende, små lanterner formet som 
vikingebåde, der blev sendt til søs. 
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Det foregik til tonerne af Nordens ældste folkevise, 
»Drømte mig en drøm i nat« - melodien vi også bruger i 
Skjaldens fine mindehymne, vi startede med i aften. 
 
På tv kører fortsat verden over filmserier om vikingerne, 
rigtig mange af jer har badet i mange år – og ser vi på 
interessen for at blive medlem af Lauget, så har det vist 
næppe nogensinde været så populært at være viking!  
 
 
Bestyrelsen har således al mulig grund til at 
gentage konklusionen fra de sidste 4 års 
beretninger: Joh, det er stadig skønt at være 
munter helårsvinterbader! 

 
 


