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Ih, hvor er de glade
Kabelspade, klitplantage og snorkeltræning er på Pligthuggernes agenda
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Glæde og stolthed lyser 
ud af Pligthuggerudval-
ges medlemmer:

Gæt, hvilke tre ting 
på billedet, der har fået 
smilene frem hos Pligt-
hugger Henrik »Ravne-
øje« Løve, Pligthugger-
assistentaspirant på 
prøve Henning Petersen 
og Pligthuggerassistent 
Flemming Voss?

Medhjælpsaspirant 
søge stadig
Først og fremmest er 
det den nyindkøbte 
kabelspade, som skal 
bruges til isrydning til 
vinter.

Efter en lovende test 
den forgangne vinter 
med en lånt TDC-ka-
belspade har Lauget nu 
investeret i én.

Vi minder om, at Pligt-
huggerudvalget i sidste 

nummer af nyhedsbre-
vet efterlyste en Med-
hjælpsaspirant, som kan 
tage den tidlige mor-
gentørn med spaden 
efter behov.

Ved at indkøbe den 
nu, kan potentielle 
kandidater gå i gang 
med at prøveløfte den 
og dermed træne sig 
op til at håndtere den til 
næste badesæson.

Vor egen Klitplantage!
Den anden ting, som 
bringer smil, er æble-
træet bag dem:

- Det er nu blevet be-
skåret, så det vil bære 
æbler, lover Pligthug-
geren.

Og så kommer vi til 
den tredje ting til højre:

Klitplantagen!
Det er lykkedes Pligt-

huggerudvalget ved at 

læse et hav af bøger om 
herregårdsparkernes 
historie og med bistand 
fra førende landskabs-
arkitekter at få skabt 
plads til en klitplantage 
i et hjørne af Vinterpa-
ladsets enorme park.

- Vi har også sat et 
hegn op, så dådyrene 
ikke kan spise de små 
vækster, fortæller Pligt-
huggerassistentaspiran-
ten på prøve.

Udvalgets formand 
har egenhændigt hentet 
klitroser og fyrretræer 
på Skagen Klit for på 
den måde at binde lan-
det sammen på smuk-
keste vis.

Al ferie inddraget
Det skal også noteres, 
at det flittige udvalg har 
omlagt stenene under 
Bænken som led i mink-

Find de tre nyheder fra 
Pligthuggerudvalget på 
billedet og i artiklen! 
Pligthugger Henrik Løve, 
Pligthuggerassistent-
aspirant på prøve 
Henning Petersen og 
Pligthuggerassistent 
Flemming Voss.

sikringen. Senest har 
Pligthuggerudvalgets 
medlemmer fået ind-
draget al ferie, idet der 
er masser af opgaver:

Trappetrinene på ba-
debroen får en højtryks-
spuling. 

Vindskederne på Vin-
terpaladset skal have en 
omgang, og gulvet skal 
have oliebehandling.

Det sidst vil i løbet 
af sommeren betyde 
et par dages lukning 
af Vinterpaladset - dét 
informerer vi om op til.

Med Pligthugger-
assistenten i spidsen 
kigger udvalget også 
på muligheden for at 
skifte el-varmen ud 
med en varmepumpe, 
så den årlige el-regning 
på 15.000 kroner kan 
mindskes.

Rydder op efter 
entreprenøren
Endelig indleder Pligt-
huggerne snart en snor-
keltræning, idet udval-
get vil se at få fjernet de 
halvstore småsten, som 
entreprenøren glemte at 
fjerne ved molerenove-
ringen: 

De skaber tanggro-
bund sydvest for bade-
broen og det er den 
tang, der breder sig ind 
foran trapperne.
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Vil du være med til at 
teste, om aftenbadning 
er noget for Lauget, så 
har du chancen tirsdag 
29. maj klokken 20.30.

Lemmy Lundquist 
foreslog det på General-
forsamlingen i april, og 
efterfølgende blev der 
inviteret til to aftenbad-
ninger.

Lauget forsøgte for et 
par år siden at genopo-
live fuldmånebadning, 
som tidligere har været 
på programmet og som 

tilbydes i flere vinter-
badeforeninger landet 
over.

Det kneb med interes-
sen, og som Fuldmåne-
formand Bodil Carsten 
siger med et smil:

- I den lyse tid kan 
man dårligt se om fuld-
månen er der!

For ikke at være 
afhængig af månens 
tilstand, er det ændret 
fra fuldmånebadning til 
aftenbadning.

Til den første, tirsdag 

15. maj, mødte seks 
medlemmer op - de 
havde det hyggeligt, 
men det var ikke et 
prangende antal.

Det er sikkert også 
svært at konkurrere 
med de mange aktivite-
ter, der i de lyse som-
meraftener, som der har 
været mange af i maj.

Men nu ser vi hvordan 
fremmødet er på tirsdag 
- så vurderer Fuldmåne-
udvalget hvad tiden vil 
byde.

Dato for Sol-
hvervsfesten 
Så er det ganske vist: 
Solhvervsfesten i år bli-
ver tirsdag 27. novem-
ber klokken 18.30.

Det bliver for andet 
år i træk i Restaurant 
Skovhus. Vinderbordet 
2017 bliver inddraget i 
en nytænkning af form 
og indhold.

Ventelisten  
vokser fortsat
Laugets tiltræknings-
kraft er fortsat stor:

Der er 53 på vente-
liste, og til september 
ved vi, hvor mange vi 
optager 1. oktober.

Hjælpere til 
Havnefesten
Har du lyst til at give en 
hånd med som hjælper 
til Rungsted Havnefest 
24.-26. august - primært 
information og ikke 
hårdt fysisk arbejde - så 
kontakt Høvdingen. 

Du skal minimum 
melde dig for to timer - 
og hjælperne inviteres 
senere til en middag.

Vigtige datoer 
Aftenbadning: Tirsdag 
29. maj kl. 20.30, 
Vinterpaladset.
Vild med Vand: Lørdag 
9. juni, Rungsted Havn.
Hjertestarterkursus: 
Onsdag 13. juni, 
Rungsted Roklub.
Rungsted Havnefest: 
Fredag-søndag 24.-26. 
august.
Standerhejsning: Lørdag  
6. oktober kl. 8.45.
Solhvervsfest: Tirsdag 
27. november, 
Restaurant Skovhus.
Julebadning: Mandag 
24. december kl. 8.30.

De seks som mødte op til første aftenbadning: Suzanne Raaschou-Nielsen, Linda Dybdal, 
Lemmy Lundquist, Bodil Carstensen, Anne Marie Raaschou-Nielsen og Jacob Grip.

Skal vi have aftenbadning?
På tirsdag 29. maj klokken 20.30 kan du være med i testen

Hjertestar-
terkursus 
13. juni
Ni ledige pladser

Sikkerheden for med-
lemmerne har vi altid 
fokus på.

Således satte vi sidste 
år en hjertetestarter op 
uden for Vinterpaladset, 
og vi har holdt kurser 
i brug af hjertestarter/

førstehjælp. Det har væ-
ret populært - og derfor 
udbyder vi et nyt kursus 
onsdag 13. juni klokken 
17-21 i Rungsted Ro-
klub på Sydstranden på 
Rungsted Havn.

Det koster 225 kroner 
at deltage, og vi har i 
første omgang tilbudt 
det til de, der var på 
venteliste sidste gang i 
august.

Der er derfor ni ledige 
pladser. 

Er du interesseret, så 
send en mail eller ring 
til Høvdingen på 40 59 
57 00. 

Du skal først betale 
når du får besked om 
du er optaget på kurset.

Desværre oplevede vi 
sidste gang at et med-
lem udeblev, så vi stod 
med en tom plads og 
en venteliste, vi ikke 
kunne aktivere.

Derfor koster det i alt 
625 kroner at udeblive.
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