
Kommunal flydesauna 
på vej i Rungsted Havn
Flydende sauna med i anlægsinvesteringerne - kommer i drift i år
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Saunaen skal placeres inde i havnebassinet overfor Vinterpaladset og Laugets badebro.

1. juni holder 
vi godt øje 
1. juni er en dag, hvor be-
styrelsen vil være ekstra 
på mærkerne.

Vi vil have blikket ret-
tet mod Christiansborg, 
idet statsminister Mette 
Frederiksen har bebudet, 
at der hér vil komme en 
opdatering på yderligere 
genåbning af Danmark.

Lauget krydser fingre 
for, at forbuddet ændres:

Det er p.t. på maksimum 
10, men i aftes 20. maj 
blev det vedtaget at øge 
det til 50 per 8. juni.

I aftes var meldingen, 
at tallet senere vil blive 
øget per 8. juli og igen 8. 
august.

Vi vil jo pokkers gerne 
have det op på 150, så vi 
kan holde generalforsam-
lingen!

Politiovervåget
omklædning
Tre muntre vikinger ba-
dede tirsdag 12. maj ved 
9-tiden, da to politibetjen-
te dukkede op med skud-
sikre veste og pistoler:

- De skulle lige sikre 
sig, at der ved bænken ud 
for Vinterpaladset ikke 
var en ulovlig forsamling. 
Hvilket der ikke var, for-
tæller øjenvidnet, isbry-
derassistentaspirantprak-
tikant Jakob Grip.

 Politiet var også inte-
resseret i vandtemperatu-
ren, og Jakob Grip tilbød 
beredvilligt en tur i van-
det og et håndklæde.

Men ordensmagten tog 
vidnernes udsagn for 
gode varer uden selv at 
teste ...
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Hørsholm Kommune har 
bevilget 1,2 millioner 
kroner til en flydende 
sauna i Rungsted Havn, 
samt 50.000 kroner til 
årlig drift.

Intentionen er, at den 
skal i brug i år.

Speeder anlæg op
Coronakrisen har gjort, at 
anlægsloftet for kommu-
nerne er ophævet for at få 
gang i samfundet.

 Hørsholm Kommune 
har sat arbejder i gang for 
cirka 70 millioner kroner 
- og bebuder flere penge 
er på vej.

Kommunens intention er, 
at der skal være offentlig 

adgang og Lauget er in-
volveret i planlægningen.

Den skal kun være i 
brug i vinterhalvåret, hvor 
der ikke ligger ret mange 
både i havnen.

Der er badeforbud i 
havnen, så saunagæster 
skal benytte Laugets ba-
debro.

Mange spørgsmål
- Lauget samarbejder 
med Rungsted Havn om 
at se på de praktiske 
muligheder. Når vi har et 
overblik, vil bestyrelsen 
tage stilling til, om hvor-
vidt Lauget skal involveres 
og i givet fald på hvilken 
måde, oplyser Høvding 

Erling Madsen.
Der udestår en række 

praktiske spørgsmål om 
pris, driftsomkostninger, 
størrelse, faciliteter, flyt-
ning af fortøjringspæle, 
parkeringsproblemer, 
rengøring, risiko for kø 
ved badebroen, øget slid 
på badebroen, hvordan 
der gives adgang etc.

Lauget involveres
Hørsholm Kommune giver 
også 2,2 millioner kroner 
til forundersøgelse af 
Rungsted Havns visions-
planer.

Hér vil Høvdingen træ-
de ind i en følgegruppe, 
så Lauget er med fra start.
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Glæd dig til 
renheden
Mandag 8. juni genåbner Vinterpaladset
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Når vi genåbner Vinterpa-
ladset mandag 8. juni kan 
du glæde dig:

I går onsdag 20. maj 
blev det indvendige 
rengjort godt og grun-
digt af rengøringsfirmaet 
Renell, som også har givet 
bænkene en antibakteriel 

behandling. Der kommer 
også håndsprit op.

Og så kan du glæde 
dig over den nye dør, som 
ikke driller, når den skal 
lukkes eller låses.

Pligthuggerudvalget 
giver også vinduerne nye 
lister og den vigtige tavle 

Ventelisten 
er nu på 62
Der kommer stadig an-
søgninger ind om at blive 
medlem af Lauget:

21. maj var der 62 på 
ventelisten.

Primo september afgør 
bestyrelsen, hvor mange 
der kan optages per 1. 
oktober.

Som det ser ud nu er 
der 586 medlemmer og 
et maksimum på 600 på 
grund af de fysiske ram-
mer.

Det betyder, at mini-
mum 14 bliver optaget; 
minimum fordi tallet øget 
hvis der sker udmeldel-
ser frem til udgangen af 
september: Kontingent 
betales i september.

Gæster - men 
med måde
Det er tilladt at tage gæ-
ster med i Vinterpaladset.

Forudsat, at den samme 
ikke jævnligt kommer 
med.

Det vil ikke være fair at 
benytte lokalerne uden 
at betale kontingent eller 
at overhale ventelisten 
inden om.

Bestyrelsen får ind i 
mellem underretning om, 
at nogle ser ud til at være 
hyppige gæster.

Der er ikke sat maksi-
mum på antal gæster eller 
hyppigheden, da besty-
relsen appellerer til med-
lemmernes selvjustits.

Vigtige datoer 
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.

Midt i den ellers vilde 
coronakrise er der også 
godt nyt:

- Svalerne er ankommet 
til Vinterpaladset 21. april 
efter en lang tur fra Afrika.
Det er fem dage før end 
sidste år, fortæller Under-
målerassistent af 1. Grad 
Søren Søndergaard.

Da han også er svale-
passer har han i flere år 
fulgt svalerne - og fejet op 
efter dem, når de klatter 
uden for reden.

Derfor gik det hurtigt
Søren Søndergaard har 
også et kvalificeret bud 
på, hvorfor den 9.500 
kilometer lange tur gik 
hurtigere i år:

- Jo, der var ingen flytra-
fik de skulle tage hensyn 
til og der var ingen CO2 i 

luften. Lækkert flyvevejr! 
konstaterer svaleeksper-
ten.

Da Vinterpaladset har 
været lukket, betyder det 
også, at svalerne har haft 
fred til at udbedre reden 
uden at blive forstyrret af 
badende.

Undermålerassistent af 1. grad Søren Søndergaard er også 
medlem af Lurblæserlauget Lurendrejerne og svalepasser.
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Svalende 
nyt 
fra Afrika
Coronakrisen kor-
tede flyveturen af

Vinterpaladset åbner 
i rengjort udgave 
- her har vi fundet et 
sneminde frem fra 
24. december 2010.

med dagens vandtempe-
ratur bliver fornyet.

Adgang forbudt!
Og lukningen benyttes til 
at fremrykke olieringen af 
gulvet, som vil finde sted 
fra 4.-7. juni.

Da gulvet skal have ro, 
må du ikke gå ind i Vinter-
paladset.

Det er i forvejen adgang 
forbudt, men bestyrelsen 
understreger vigtigheden 
af, at der ikke trædes på 
det nyolierede gulv.

Hjælp selv til
Genåbningen sker, fordi  
Folketinget har ændret 
afstandskravet fra to til 
én meter og øget forsam-
lingsmaksimum fra 10 til 
50. Du skal selv være med 
til at sikre, at der er en 
meter mellem.
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