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9. april 2018 
 

Bestyrelsens beretning til Generalforsamlingen 
torsdag 11. april 2019 

 
Store 
temperaturudsving 

Igen i år må beretningen nødvendigvis starte med en omtale 
af Temperaturudvalget: 
 
Temperaturudvalget kom ud for et stort udsving: 26. februar 
målte Undermålerassistentaspirantelev Marc Limschou vandet 
til ÷1,5. Kuldefaktoren spillede ind, så der var koldt på broen 
med kolde tæer og fingre og is på alle 3 trapper. Dagen efter 
var der isslag på broen og begyndende grødis i vandet. 
 
Og få dage senere, 1. marts, var der grødis og hul måtte 
hugges i isen for første gang siden januar 2013! 
 
Det andet yderpunkt blev opnået en lørdag i juli, hvor 
temperaturen blev målt til rekorden 23,5 grader! 
 
Vi går meget op i temperaturen og de få dage, hvor den ikke 
er skrevet ind i kalenderen, bliver øjenbrynene rejst. Men det 
sjove er, at vi jo går i vandet uanset temperaturen. Selv om 
alt over 10 grader er kedeligt! 
  
Og så skal jeg da også lige præsentere Bestyrelsens 
renvaskede og afkølede medlemmer: Havfrue Emma Bonfils, 
Næste og Overbestyrer Jes »Støvsugeren« Gerstrøm og 
Dirigent Kurt Elliot Larsen – også kendt som Lurifax den 2 – 
og Skatmester Niels Hjortboe.  
 
Der skal bestemt også lyde en tak til Jens »Runerister« Hage, 
der som sædvanligt forventes at gøre alt, hvad han kan, for 
at I ikke hører efter beretningen! 
 
Udvalgene & deres virke 
Laugets 16 ualmindelig vigtige og hårdtarbejdende udvalg er 
vigtige for trivslen. Og når Bestyrelsen kommer ud og møder 
andre vinterbadeforeninger, så lyttes der med misundelse når 
vi fortæller om »de muntre helårsvinterbadere« og nævner 
nogle af vore udvalg og vores fornemme titler. 
 
Bestyrelsen har i år godt nyt til flere udvalgsmedlemmer: 
 
Pligthuggerudvalget viste i år rettidig omhu ved i god tid 
inden vinteren at udvide med en tidsbestemt deltidsstilling: 
Jakob Grip blev blandt utallige ansøgere valgt til en ny post 
som Isbryder-assistent-aspirant-praktikant. 
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Nu ser det ikke ud til, at der bliver is at bryde, men Jakob 
Grip har vist interesse for udvalgets arbejde, så Bestyrelsen 
forfremmer praktikanten til Pligthuggerassistentaspirantelev 
på prøve. 
 
Som nævnt i indledningen er Temperaturudvalget et yderst 
vigtigt udvalg, og Undermålerassistent Jane Hjort forfremmes 
til Undermålerassistent af 1. Grad. 
 
Vi har også en tredje forfremmelse: Det er jo ingen 
hemmelighed, at mange udvalgsmedlemmer genvælges på 
grund af udelighed, så de får et år mere til at rette skuden 
op. Laugets tålmodighed med Vanddybdeformanden har 
været endog overordentlig stor: Vi har sprællet som fladfisk, 
og vi har måtte nøjes med vand til knæene.  
 
Knapt en halv snes år var han uden for pædagogisk 
rækkevidde, men sidste år måtte Bestyrelsen i beretningen 
rose forbedringen som er kommet efter forlængelsen af 
badebroen. Vi kan konstatere, at vanddybden – stort set – 
har været fra acceptabel til fremragende, så vi benytter 
lejligheden til at forfremme Vanddybdeformand Thøger 
»Skjalden« Johnsen til Vanddybdeformand af 1. Grad. 
 
Det store spørgsmål er naturligvis: Hvad vil Thøger Johnsen 
gøre for at fastholde vanddybden? Og kan han klare den 
VANDskelige opgave?  
 
Et enkelt udvalg skabte en fornyelse: Fuldmåneudvalget ved 
Overmånebestyrer Bodil Carstensen erkendte manglen på 
fulde måner. Så med Lemmy Lundquist som uformel 
grillpraktikant blev udvalgets arbejde ændret til grill- og 
aftenbadning den første tirsdag i hver måneden.  
 
Og selv om der blev lagt ud i maj og kort efter kom generelt 
forbud mod brug af grill på grund af tørke, så har udvalget 
haft fin succes med den månedlige aftenafvaskning. 
 
Lurblæserlauget Lurendrejerne under musikalsk ledelse af 
Dirigent Kurt Elliot Larsen er stadig et højtlydende indslag, og 
der er rift om at få Lurendrejerne på besøg. Det er således et 
fast indslag i Rungsted Havnefest – som i år oplevede at 
Lurendrejerne på bedste vikingemanér angreb havnen fra 
søsiden takket være god hjælp fra KDY. 
 
Og efter en tur på Promenadens røde løber bidrog 
Lurendrejerne til at gøre Rungsted Roklubs kanindåb 
festligere. Herligt samarbejde mellem 3 af Havnens 
foreninger. 
 
Bestyrelsen er meget tilfreds med udvalgenes arbejde og 
takker alle de engagerede udvalgsmedlemmer. 
 
 
 



3 
 

Vi har også en tradition for, at beretningen suppleres med 
mundtlige indlæg. Og da vandtemperaturen er så essentiel 
for Lauget, vil jeg bede Undermålerassistent af 1. Grad Søren 
Søndergaard tage temperaturen: 
 
(2 min. indlæg fra Undermåler Søren Søndergaard). 
 
Vinterpaladset og masser af arbejde 
Pligthuggerudvalget har haft et travlt år – og Pligthugger 
Henrik »Ravneøje« Løve, Pligthuggerassistent Flemming 
Voss, Pligthugger-assistent-aspirantelev på prøve Henning 
Petersen og Isbryder-assistent-aspirant-praktikant Jacob Grip 
har løst opgaverne med bravur: 
 
I juni – kort før Wimbledon – satte en tennisbold sig fast i 
afløbet på taget, så der trængte vand ind i Vinterpaladset og 
desuden var tagpappet på den ældste del fra 1996 slidt flere 
steder.  
 
Vi måtte derfor have lagt nyt tagpap, ligesom der kom en rist 
i afløbet, så løbske bolde ikke kan lave ravage en anden 
gang. 
 
Firmaet Jydsk Tagteknik måtte efter flere rykkere ud og lave 
en del af arbejdet om på grund af dårlig kvalitet, ligesom 
firmaets sprogbrug over for en utilfreds kunde også var ret 
specielt. Så det bliver ikke samme firma, der om forhåbentlig 
mange år skal håndtere nyt tagpap over Festsalen fra 2008! 
 
Pligthuggerudvalget står også bag olieringen af gulvet, og det 
er besluttet fremover at gå fra hvert andet år til en årlig 
oliebehandling, så vi passer godt på det dejlige gulv. Det gav 
i øvrigt flere mail fra medlemmer som roste indsatsen:  
»Hvor er I dog fantastiske! Af hele mit hjerte TAK for alt det I 
gør, jeg sætter så stor pris på det.«, skrev Chenette Byriel. 
 
Mette Möllander fulgte trop: »Hvor er I bare flittige og 
dygtige allesammen. Det er en fornøjelse, at være medlem.« 
 
Og Skjalden fandt de høje toner frem: »Flot–flot indsats af 
Pligthuggerudvalget, det næsten skriger på en hyldestode.« 
 
Da vi ved, hvor mange vers, hans sange er på, udlod 
Bestyrelsen dog at tage imod tilbuddet … 
 
Lauget i bredt og godt samarbejdet 
Lauget har en række gode samarbejdspartnere. Som nævnt 
gik vi sammen med KDY og Rungsted Roklub til Rungsted 
Havnefest, og vi fik også hjælp af roklubben, som lånte os 
lokaler til et hjertestarterkursus for at øge sikkerheden i 
Lauget. 
 
De 12 pladser blev udsolgt på under 24 timer og der var 
venteliste. Vi fik i øvrigt tilskud fra TrygFonden og da der 
også var deltagerbetaling endte det med et overskud. 
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Vi er også med i Søsportsrådet for Rungsted Havn, som 
består af alle foreninger minus sejlklubber. I fællesskab 
indstiller vi en repræsentant til Havnens bestyrelse. Ligesom 
vi også sammen er med i Vild med Vand som er et årligt, 
landsdækkende fremstød for aktiviteterne i landets havne.  
Et fremstød, vi på grund af manglende interesse fra 
foreningerne springer over i år. 
 
Havnekontoret har vi også et meget fint samarbejde med, 
ligesom Høvdingen jævnligt har deltaget i de månedlige 
bestyrelsesmøder i Erhvervsforeningen for Rungsted Havn, 
som hidtil har stået for Rungsted Havnefest – hvor Lauget 
også aktivt medvirker med ledelse og hjælpere. 
 
I marts i år blev en ny paraplyorganisation, Rungsted Havns 
Venner, stiftet: Den skal promovere Havnen og foreningens 
aktiviteter og meget gerne også sætte nye i gang. 
Eksempelvis vil Vild med Vand og Rungsted Havnefestival 
være naturlige aktiviteter for foreningen, der optager 
foreninger, virksomheder og enkeltpersoner med interesse i 
Rungsted Havns fortræffeligheder. 
Høvding Erling Madsen er med i bestyrelsen, der holder sit 
første møde torsdag 25. april, hvor bl.a. Havnefesten skal 
vurderes. 
 
Vi kan i øvrigt tilføje, at de 7 foreninger tilsammen har 1.888 
medlemmer, hvor af vi med ca. 540 er nummer 2 efter KDY 
med 560. 
 
Rungsted Tanglaug er vi også med i – og det glædelige er, at 
det det sidste par år ikke har været nødvendigt med så 
mange tangrensninger i bugten foran ro- og kajakklubben.  
 
Bestyrelsen har dog konstateret, at de seneste 2-3 
tangrensninger er vendt tilbage til den gamle molboløsning 
med kun at køre den opgravede tang et kort stykke ud og 
læsse af på linje med Vinterpaladset: Det betyder, at vi bader 
i sort vand og en del tang føres tilbage, hvor det blev gravet 
op! 
 
Formanden for Rungsted Tanglaug vil fremover holde 
entreprenøren i ørene, så aftalerne holdes. 
 
Apropos Rungsted Havn og stranden, så har Bestyrelsen 
noteret sig, at Havnens ejer, Hørsholm Kommune, har 
lanceret ideer om at opføre en sauna ved Vikingepaladset og 
en badeplatform med rutsjebane ud for vor badebro. Det 
sidste vil sandsynligvis give et ekstra slid på broen. 
Bestyrelsen har derfor aftalt at de 2 kommunale udvalg, som 
er involveret, indkalder os og havnechefen til et 
orienteringsmøde. 
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Da Hørsholm Kommune også har en idé om at opføre 
udsigtsplatforme flere steder på ydersiden af molen og 
Havnen har ønsker om både en trafikregulering og en 
udvidelse af havnepladser, er det Bestyrelsens kvalificerede 
gæt, at det hele kræver en helhedsplan for udviklingen af 
Rungsted Havn – så det kan tage lidt tid. 
 
Vi har også de senere år fået opbygget en fin kontakt med 
naboerne Vedbæk Vikingelaug og Nivå Pingvinerne. De 
deltager med muntre replikker i vor Standerhejsning og dåb, 
og vi bidrager til den muntre stemning i forbindelse med 
dåben i Vedbæk. 
 
Lauget er også med i foreningen Vinterbadeforeninger i 
Danmark, hvor vi på den årlige generalforsamling og ved 
hyppige mailkorrespondancer får megen inspiration. 
 
Mange aktiviteter 
Bestyrelsen er så heldig at have en dykker – og Kurt Elliot 
Larsen dykkede ned i Laugets tjeneste i en ny form for 
synkrondykning med vikingen Per Ebert: 
 
Vi har savnet den forulykkede, kommunale badeplatform som 
vendepunkt for svømmeturen. Men i juli lagde Kurt 2 bøjer 
ud som fikspunkt. Dét vakte glæde hos mange medlemmer.  
 
Eksempelvis skrev Margit Ohm Jensen: »Tak for den nye røde 
bøje og det varme vand – nu har også vi nærsynede et fast 
holdepunkt på vores morgensvømmetur. Dejligt!«. 
 
Vi oplevede i juli også en anden nyhed, som vi gerne vi være 
foruden: Nogle unge mennesker stillede cykler i 
Vinterpaladset, mens de badede.  
 
Det ene aspekt er, at Vinterpaladset naturligvis ikke er et 
cykelskur. Det andet er, at de have lånt nøglen hos et 
medlem. Derfor skal vi understrege, at nøglen er personlig og 
absolut ikke må lånes ud til ikke-medlemmer! 
 
EU’s persondataforordning, som trådte i kraft 25. maj, måtte 
Lauget også bruge tid på at forholde sig til, og det resultere i 
en privatlivspolitik fra Lauget, som blev udsendt per mail, 
hængt på Opslagstavlen og lagt på vor hjemmeside. 
 
Lauget bragte også spørgsmålet om sikkerhed i forbindelse 
med havsvømning op i Søsportsrådet for Rungsted Havn. Vi 
har oplevet mørkklædte svømmere uden de farvestrålende 
bøjer i vandoverfladen, som pludselig dukker op af vandet 
ved badebroen. Roklubben og kajakklubben kender også 
problemet, der kan give farlige situationer. 
 
Flere af Laugets medlemmer er også havsvømmere og 
benytter Vinterpaladset til omklædning. Det har givet 
anledning til bekymring og ulåste døre:  
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Når der har ligget tøj, har andre medlemmer forladt 
Vinterpaladset uden at låse i den tro, at ejeren var ude på 
badebroen – eller bekymret kigget efter en badende ved den 
tomme badebro. 
 
Derfor lavede Bestyrelsen i november-december et 
pilotprojekt med vort medlem Joan Jürs. Det resulterede i, at 
hun fremstillede laminerede skilte, som havsvømmere 
beroligende kan lægge på tøjet. 
 
De skilte opfordrer vi til at havsvømmere bruger. Bestyrelsen 
har også drøftet aktiviteten havsvømning, og mener ikke, det 
er noget vi i Lauget skal beskæftige os med: Det vil nemt 
kunne skabe en klub-i-klubben, ligesom vi risikerer, at nogle 
vil melde sig ind for at få omklædningsmulighed til 
havsvømning og ikke fordi de har lyst til at være med i 
Laugets herlige fællesskab. 
 
Bad med god samvittighed! 
Da kontingent på beskedne 300 kroner skulle være betalt 
med udgangen af september, var der 58 ud af 500, som ikke 
gad betale til tiden. Trods alt en fremgang – for året før 
manglede 107 at betale. 
 
Bestyrelsen mener det alvorligt, når vi gør opmærksom på, 
at det kan føre til eksklusion. 10 må være blevet 
forskrækkede, for de betalte 2 gange! 
 
Skatmesteren brugte en masse tid på at kontakte de dårlige 
betalere – nogle måtte han give hjemmebesøg, og selv om 
en enkelt skjoldmø til sidst var utrolig tæt på eksklusion, så 
lykkedes det at få de 58 til at betale eller melde sig ud. 
 
Bestyrelsen undrer sig over ligegyldigheden: Er man medlem 
af en forening betaler man naturligvis kontingent til tiden.  
 
Der er jo kun 2 krav til medlemskab: At betale kontingent  
til tiden og at tage en uges rengøring af Vinterpaladset med 
10 ¼ års mellemrum!!! 
 
Og som noget nyt har Skatmesteren lagt en 
serviceinformation på hjemmesiden om, hvordan man melder 
sig ud, afleverer nøgle og får nøgledepositum tilbage. 
 
Stemmer I for Bestyrelsens forslag om nedsat kontingent 
senere i aften, så tænk på alle de herlige oplevelser og det 
gode selskab I får for blot 68 øre om dagen!  
 
Igen i år må Bestyrelsen sige: Betal til tiden og bad med god 
samvittighed! 
 
3 tydelige tendenser 
Vi har siden 2008, hvor vi udvidede med Festsalen, ryddet 
ventelisten hvert år – og er vokset fra 200 til 534 
medlemmer. 
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Vi har især de senere år oplevet 3 tendenser: 

• Interesse for vinterbadning stiger landet over. 
• Mange ansøgere har badet med medlemmer, bader 

som turister fra vor badebro eller har vinterbadet 
andre steder og er så flyttet til området. 

• En del fortryder eller er blevet optaget andre steder. 
 
Vi havde således i 2018 rekord med 72 på venteliste, mens 
30 havde meldt sig ud. Vi tilbød alle 72 medlemskab, hvilket 
52 takkede ja til, 7 takkede nej og 13 gad ikke svare. 
 

De medlemmer, vi optog i efteråret 2018, er skjoldunger 
indtil de tidligst efter 2 år kan blive døbt og avancere til det 
noget mere respektable skjoldmø/viking! 
 
Jeg nævner nu navnene på de nye skjoldunger – og de, der 
er tilstede, må gerne rejse sig, når deres navn nævnes: 
 
Dorthe Agerbo 
Jeanette Alfsen 
Poul Andersen 
Susanne Andersen 
Tina Andersen 
Gitte Beck 
Mogens Fenn Bagger 
Helle Borum 
Øyvind Brandt 
Jørgen Brink 
Marianne Brink 
Agnete Christensen 
Lone Keergaard Christiansen 
Frederik Conradsen 
Poul Dam 
Nikolaj Drumm 
Jette Feddersen 
Pernille Fredskild 
Inge Frier-Meineche 
Line Garde 
Dorte Hansen 
Steen Hansen 
Jannie Lindholt Hartmann 
Annemarie Henriksen 
Pernille Hermansen 
Anita Højgaard 
Marni Jacobsen 
Kirsten Rolf Jacobsen 
Susanne Klem 
Susan Wraae Koefoed 
Ninna Konstantinowich 
Karen Rahbek Kruse 
Jari Lucas 
Tony Lystberg 
Ulf Madsen 
Susanne Becker Mikkelsen 
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Mingyuan Nielsen 
Birgitte Olesen 
Mads Mikkel Olsen 
Gitte Ingelise Petersen 
Ole Petersen 
Poul Petersen 
Anne-Cathrine Preis 
Marlene Rossen 
Thomas Rossen 
Vibeke Salmon 
Charlotte Schou-Nielsen 
Kirsten Skånstrøm 
Ingrid  Lund Sørensen 
Lene Toft 
Helle Westphal 
Liza Zetterstrøm. 
 
Har jeg glemt nogle, så giv lyd nu! 
 
Vi har i år fået flere meldinger fra medlemmer, som synes 
der er trængsel.  
 
Bestyrelsen mener generelt ikke, der er problemer med at 
komme til. Men har dog registreret en kombination i nogle 
weekender:  
 
Vi har ekstra mange medlemmer, som bader om formiddagen 
i weekenderne. Samtidig har vi i denne vinter set et stort 
antal trofaste turister, som bader fra vor bro. Da de også 
klæder om på broen, så virker det i korte øjeblikke som et 
nåleøje, men det ser ud til at løse sig hurtigt. 
 
Bestyrelsen har også noteret sig, at selv om medlemstallet er 
vokset, så er der stadig »kun« omkring 100, der skriver sig 
ind i bogen om dagen. Men vi holder naturligvis fortsat øje 
med tilstrømningen. 
 
De faste højde- og holdepunkter 
En rød tråd siden Lauget blev stiftet for 45 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 for de, der har lyst.  
En sidegevinst er, at vi kan se til Vinterpaladset mens vi 
spiser. Og Generalforsamlingen byder normalt på en munter 
stemning, hvor latteren ruller som bølger i Øresund. 
 
Standerhejsning den første lørdag i oktober markerer starten 
på badesæsonen. Med dresskode, flagudsmykning og med et 
særligt Dåbsklæde.  
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Solhvervsfesten 27. november foregik for 2. år i Restaurant 
Skovhus. 70 mødte op og fik god mad, fin stemning og 
oplevede, at Quizzen blev afløst af en sangkonkurrence,  
hvor bordet - der var ene om at synge rent - ikke vandt.  
Det gjorde derimod bordet med Gorm »Lurifax« Skånstrøm, 
hvis kropssprog gjorde udslaget – i en sangkonkurrence! 
 
Vinderbordet har frit slag for hvilken form for underholdning, 
der skal være i år.  
 
Julebadningen 24. december var en fantastisk smuk 
oplevelse med en unik forening af fuldmåne og solopgang på 
samme tid tilsat en lufttemperatur på ÷4,5 grader! 
Knapt 100 medlemmer deltog og medvirkede til den 
godestemning. 
 
 
Med til at holde traditionerne i hævd og til at binde 
foreningen sammen hører også nyhedsbrevet, som i 2018 
havde sin 7. sæson med 9 udgivelser.  
Dertil kom, at vi løbende har udsendt forskellige meddelelser 
til medlemmerne, når vi fandt budskaber relevante.  
 
Og Bestyrelsen får glædeligvis fortsat mange positive 
tilkendegivelser fra medlemmerne om informationsniveauet 
og -kvaliteten. 
 
Økonomi er god 
Skatmesteren fremlægger senere regnskabet for 2018. Vor 
badebro – som totalt har en anlægsværdi på knapt 600.000 
kroner – tømte kassen i 2012, og siden har vi arbejdet på at 
få en god økonomi. 
 
Det har gjort, at vi fra et kontingent på 400 kroner i 2016 
kom ned på 300 kroner, og Bestyrelsen foreslår i aften 
yderligere en nedsættelse til 250 kroner.  
 
Stik imod samfundsudviklingen har vi således på få år 
reduceret kontingentet med 150 kroner! 
 
Som det fremgår af det udsendte regnskab har vi nu en 
formue, der giver os et råderum. Det mener Bestyrelsen er 
vigtigt: 

• Da badebroen blev ødelagt af storm i 2011 oplevede vi 
hvor svært det er, når pengekassen ikke er stor nok. 

• Det kan være hensigtsmæssigt at investere i et 
elektronisk låsesystem. 

• Vi ved ikke om den nuværende tilstrømning reduceres 
senere. 

• Det kan da være, vi kan reducere kontingentet 
yderlige næste år? 

• Vi har 50 års jubilæum i 2024 – måske vil en senere 
Generalforsamling synes det er en god idé at bruge 
penge på at fejre os selv? 
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Vikinger og vinterbadning hitter fortsat 
»Aldrig har vikinger stået så stærkt!« konstaterede 
Bestyrelsen i beretningen i fjor: I medier, på tv og på 
udstillinger er vikingerne i fokus. 
 
Trenden fortsætter: Nationalmuseet åbnede i 2018 
udstillingen Mød Vikingerne, hvor designeren Jim Lyngvigs 
tolkning af vikingeånden har givet ros og kritik. 
 
Det bør også noteres, at den danske vinder af Melodi Grand 
Prix 2018 havde vikinger som tema. 
 
I oktober sendte Ritzau et telegram ud med overskriften: 
»Vinterbadning er populært, og måske kan det kolde gys 
tilmed være en effektiv slankekur« om ph.D-studerende 
Susanna Søberg fra Center for Aktiv Sundhed på 
Rigshospitalet.  
Hun vil bl.a. undersøge om 15 overvægtige danskere taber 
sig af vinterbadning. 
 
Go’ Aften Danmark på TV 2 fulgte historien op ved at 
interviewe forskeren på vor badebro, mens bølgerne væltede 
dramatisk ind, og efterfølgende smed journalisten både 
mikrofonen og tøjet og debuterede som vinterbader i selskab 
med Høvdingen.  
 
Og nej: Høvdingen er ikke blandt de 15 overvægtige 
danskere!. 
 
Det var heller ikke skuespil, da journalisten efterfølgende 
følte sig høj og spontant måtte endnu en tur i vandet ... 
 
Ritzau konstaterede også i telegrammet, at vinterbadning er 
populært: I den forbindelse kan tilføjes, at vi nu er 534 
medlemmer og der er yderligere 58 på ventelisten til 
eventuel optagelse per 1. oktober. 
 
Så hvis forskningen viser, at vinterbadning - udover at gøre 
os alle gladere - også er en effektiv slankekur, så må vi 
forvente, at ventelisten eksploderer! 
 
Og bliver vi alle lidt slankere, vil vi kunne optage endnu flere 
uden at bygge ud … 
 
 
Bestyrelsen har således al mulig grund til at gentage 
konklusionen fra de sidste 5 års beretninger: Joh, det 
er stadig skønt at være munter helårsvinterbader! 

 
 


