
Så er der dømt hygge,
munterhed og et fint kik
Mød op til generalforsamlingen tirsdag 14. april på Rungstedgaard
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Rungstedgaard giver velkomstdrinken og du kan imens gense Vikingeåret på skærme.

Sikkerheden 
forbedres
Sikkerheden forbedres på 
broen:

Sukkenes Bro, som skrå-
ner, har nogle gummimåt-
ter, der er gået løs.

Bestyrelsen har derfor 
revurderet sikkerheden 
og løsningen bliver en én 
meter bred måtte, som 
går hele vejen fra molen 
ud til de to endetrapper.

Derfor er Pligthugger-
udvalget ved at finde 
tommestokken frem for at 
måle længden.

Ny lås og dør
Og når nu Pligthuggerud-
valget har tommestokken 
fremme, bliver der taget 
flere mål:

Det skal resultere i, at vi 
får en ny lås og en ny dør, 
da begge dele er slidt og 
giver lukkeproblemer.

Bestyrelsen har droppet 
planerne om elektronisk 
låsesystem, da udbyttet 
ikke står mål med investe-
ringen.

Ventelisten 
vokser fortsat
Ventelisten vokser fortsat 
støt og roligt.

Der er foreløbig 45 på 
venteliste - og næste op-
tag er per 1. oktober 2020.

Bestyrelsen fastholder 
tidligere udmeldinger 
om, at maksimum er 600 
i forhold til de beskedne, 
fysiske forhold i Vinterpa-
ladset.

Vi er p.t. 588 - så der er 
12 ledige pladser plus de, 
der eventuelt melder sig 
ud i årets løb.
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Vil du have en hyggelig 
aften i muntert selskab og 
med kik til Vinterpalad-
set?

Så skal krydset sættes i 
kalenderen ud for tirsdag 
14. april, hvor Laugets 
muntre generalforsamling 
finder sted på Rungsted-
gaard.

Vi lægger som sædvan-
lig ud med velkomstdrink 
og middag klokken 17.30 
- og igen-igen er prisen 
holdt på 400 kroner per 

næse for velkomstdrink, 
mad, vin og vand.

Der kommer senere 
særskilt mail ud om til-
melding og betaling.

Klokken 20 starter ge-
neralforsamlingen - her er 
ikke tilmelding. Bare mød 
op!

Begge arrangementer 
er kun for medlemmer.

Der er tre bestyrel-
sesmedlemmer på valg: 
Høvding Erling Madsen, 
Skatmester Niels Hjortboe 

og Havfrue Emma Bonfils.
De to førstnævnte stiller 

med fornøjelse op igen, 
mens Bestyrelsens kandi-
dat til ny Havfrue er Britt 
Vindelev (foto herunder).
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Kåber og 
Klæder 
i stor stil
Mulighed for at købe 
10 års Klæde
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Det er en fornøjelighed, at 
kunne meddele, at følgen-
de fem medlemmer har 
badet i 25 år:

Jette Holm, Kirsten 
Kragh, Gerda Sonne, Mads 
Barslund og Jens Vasehus.

De standhaftige mod-
tager hver en badekåbe 
med rygmærke: Laugets 
logo og deres personlige 
vikingenavn.

Disse eksklusive Kåber 
overrækkes på general-
forsamlingen.

Hér skal vi også over-
række 10 års Klædet til 16 
medlemmer. De får senere 
besked i en mail. 

Vi skal understrege, 
at både Kåber og 10 års 
Klæder er gratis.

Få et nyt Klæde
10 års Klædet forsynet 

med Laugets logo er 
populært og samtidig er 
rigtig mange modtagere 
fortsat aktive helårsvinter-
badere.

Bestyrelsen har derfor 
fået spørgsmålet: Kan jeg 
købe et nyt, for det gamle 
er slidt op?

Det viser tydeligt pre-
stigen ved at være inde-
haver!

Derfor har Bestyrelsen 
besluttet, at i forbindelse 
med generalforsamlingen 
- hvor vi i forvejen skal 

Kontingent 
nedsættes
Bestyrelsen foreslår på 
generalforsamlingen, 
at kontingentet nedsæt-
tes fra 250 kroner til 200 
kroner.

- Det er et udtryk for 
Laugets gode, økonomi-
ske situation - og dermed 
har vi halveret kontingen-
tet siden 2016! fortæller 
Høvding Erling Madsen.

Godkender generalfor-
samlingen nedsættelsen, 
bliver vi formentlig lan-
dets billigeste vinterba-
deforening:

- Og tænk alle de ople-
velser og gode selskab du 
får for bare 55 øre om da-
gen, føjer Høvdingen til.

Regnskab for 2019 og 
budget for 2020 er lige 
på trapperne - så hold øje 
med din indboks.

Tag tempe-
raturen
Temperaturudvalget er 
på vej med spændende 
nyheder:

- Vi er kommet tættere 
på en løsning, så vi kan 
foretage endnu flere må-
linger, oplyser Overmåler 
af 1. Grad Knud Limschou.

Du vil på en app fra din 
telefon kunne se tempera-
tur, vanddybde m.m.m.

Vigtige datoer 
Generalforsamling:
Tirsdag 14. april kl. 20 
- middag kl. 17.30, 
Rungstedgaard.
Standerhejsning & dåb:
Lørdag 3. oktober 
- morgenmad kl. 8.15,
Vinterpaladset.
Julebadning: 
Torsdag 24. december 
kl. 8.30,  Vinterpaladset.

Følg med på hjemmesi-
den, hvor du også kan få 
en masse information.

Hvad vil du vise turister 
som noget typisk dansk?

Journalist Nicolai Kirke-
gaard fra Go’ Aften Live 
på TV 2 var ikke i tvivl, 
da han en dag i februar 
stoppede flere turister på 
gaden i København.

To unge rumænske 
unge mænd sagde ja til at 
prøve noget typisk dansk 
- uden at vide hvad de gik 
ind til.

De blev kørt til Vinter-
paladset, hvor Dirigent 
Kurt Elliot Larsen tirsdag 

11. februar tog imod dem 
og et TV-hold:

- I er virkelig mærke-
lige! udbrød den ene, 
mens han frysende blev 

interviewet efter en tur i 
Øresund, mens den anden 
meddelte, at nu havde han 
opgivet at flytte til Dan-
mark …

- I er virkelig mærkelige, sagde den ene frysende turist.
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Nyt turist- 
fremstød
Hop i det kolde vand

bestille Klæder - vil de, 
der er blevet medlem i 
2009 eller tidligere, kunne 
købe et 10 års Klæde.

 Det kræver bestilling 
og betaling af kostprisen 
på forhånd: 232 medlem-
mer har muligheden.

Og de får direkte mail 
med nærmere info om 
pris og betalingsfrist i 
nær fremtid.

Inge »Frostmø« Grumstrup 
fik 25 års Kåben sidste år

 - i år er der fem 
ærede modtagere.
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