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Husk nu
kontingentet

Onsdag 30. september er
sidste frist for at betale
kontingentet for 2020-21.
For fjerde år sat ned, så
du får alle herlighederne
og det forrygende gode
selskab for beskedne 200
kr. - 55 øre om dagen.
Betaler du ikke til tiden
får du én rykker og et gebyr på 100 kr.
Betaler du stadig ikke,
har du meldt dig ud.

Dåben 2019: Mindst 52 kan avancere til rigtige vinterbadere i år.

Coranaramt tradition

Men Standerhejsning og dåb gennemføres lørdag 3. oktober
Coronakrisen rammer
også den næste af Laugets
fire årlige samlingspunkter:
Standerhejsningen med
dåb lørdag 3. oktober
klokken 8.15 bliver i en
reduceret udgave og med
særlige coronahensyn:
Morgenmaden droppes.
Men de spirituøse drikke
udskænkes stadig og det
står medlemmer af Smørrelauget - som er blevet
smørrearbejdsløse - for.
Så undgår vi, at forskellige rører flaskerne.
Begrænset adgang
Den tredje ændringer
gælder adgangen til Vinterpaladset:
I dag er der krav om
én meters afstand, og det
betyder, at der højst kan
være 20 ad gangen.
Det gælder stadig - men
lørdag 3. oktober klokken

8-9 er der kun adgang for
de medlemmer, som skal
døbes.
Da det forhåbentlig er
flere end 20, skal de sørge
for at tage hensyn og
være klar i god tid.
De, der melder sig til
dåben, får senere en mail
om hvordan de skal forholde sig.
Traditioner bevares
Ellers vil vi holde fast i de
øvrige traditioner:
Du vil bl.a. opleve Laugets musikalske lurblæserlaug Lurendrejerne
komme ad Sydstanden til
Vinterpaladset.
Vi skal synge nogle af
Skjaldens sange på melodier ingen kender.
Høvdingen taler og
taler og ud over dåben får
du også anledningen til
seancen:
Pligthuggerudvalget

sørger for at Laugets vimpel kommer op i flagstangen som markering af, at
endelig starter badesæsonen!
Mindst 52 kan døbes
At blive døbt, og dermed
avancere fra skjoldunge
til rigtig vinterbader som
viking/skjoldmø, kræver
to års medlemskab.
Det betyder, at de 52,
som blev medlem per
1. oktober 2018 nu kan
melde sig.
Men er du blevet medlem tidligere og aldrig
døbt, kan du altid melde
dig. Rekorden er 21 år!
Søndag 6. september
blev der udsendt information om Standerhejsning
og dåb og den findes
også på Opslagstavlen i
Vinterpaladset mandag 7.
september.

Har du betalt
for meget?

Nogle medlemmer har
allerede betalt kontingent,
men har betalt mere end
vi har bedt om.
Skatmesteren, der arbejder frivilligt, kan vi
ikke bede om at bruge tid
på at tilbagebetale; ikke
mindst fordi vi ikke via
MobilePay kan se dit kontonummer, så det tager tid
at opspore det.
Men kan du se, at du
har betalt for meget, og
gerne vil have overskuddet retur, så send en mail
til Skatmesteren med dit
kontonummer.
Ellers bertagter vi det
som en ædel donation til
Lauget.

Pas godt på
din nøgle

Mister du din nøgle til
Vinterpaladset, så kan du
stadig købe en ny.
Men prisen er steget til
250 kroner, så de faktiske
omkostninger dækkes.
Du kan læse mere på
hjemmesiden.
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Nye
medlemmer
og bombizz

Lurendrejerne, Det Fremskudte Sangkor, Runerister Jens Hage og Fernet Branca er
vigtige elementer i Godmor’n-sangen. Sangkoret består af de nye medlemmer.
På billedet de, der blev optaget i 2018 og derfor kan blive døbt i år.

Rekord for venteliste,
men kun få optages
Foreløbig af 21 af 105 blevet tilbudt optagelse per 1. oktober
Så gik den ikke længere:
Siden 2008, hvor vi
med Festsalen udvidede
Vinterpaladset fra 12 til 40
m2, har vi tømt ventelisten
hvert år.
Fra 200 til 588 medlemmer tidligere i år.
Begrænset plads
De fysiske rammer lægger imidlertid en begrænsning på antallet af
medlemmer.
En begrænsning, bestyrelsen har vurderet
betyder, at vi kan være
600 medlemmer.
- Et vigtigt element er
også, at Lauget fortsat
skal være en mindre og
hyggelig forening, understreger Overbestyrer Jes
Gerstrøm, som bestyrer
ventelisten.
Og dén sætter samtidig rekord med 105, som
gerne vil meldes ind!

Adskiller ikke
ægtefæller
Summer af alt dette er, at
vi i år har tilbudt 21 medlemsskab per 1. oktober.
Faktisk ville vi kun
tilbyde 20 pladser, men da
nummer 20 og 21 på ventelisten er et ægtepar, vil
vi ikke - belært af en politisk kommission, som p.t.
er i gang med afhøringer
af embedsmænd og politikere - foretage adskillelse
af ægtefæller.
Flere kan komme ind
Erfaringsmæssigt har vi
det sidste par år oplevet,
at cirka 25 % af ansøgerne
alligevel ikke vil være
medlemmer:
- Det betyder, at siger
nogle af de 21 nej eller
melder nogle af de eksisterende medlemmer sig
ud i september, så tilbydes de næste på listen

medlemsskab, fortæller
Overbestyreren.
Men målet er altså fortsat 600.
Overføres til næste år
For de, der står på ventelisten og ikke optages nu,
betyder det, at de automatisk overflyttes til ventelisten 2020-21.
Så vil bestyrelsen omkring 1. september se på,
hvor mange der kan optages per 1. oktober 2021.
Bademæssigt er vi ikke
helt kommet tilbage til før
corona, men bestyrelsen
har en bøn til alle medlemmer:
Skriv dig ind i bogen i
Vinterpaladset - også når
du ikke klæder om i det.
Det er en vigtig indikator for, hvor mange
der bader hver dag - og
dermed for, hvor mange vi
kan optage.

Er du nyt medlem og gerne vil have en bombizz, så
du kan køre helt ud i bil
til Vinterpaladset, så klap
bilen lidt endnu.
Start med at læse informationsskrivelsen fra
Lauget - og vent til efter 1.
oktober med at kontakte
Havnekontoret, som sælger bombizzer.
Du kan nemlig først
købe én, når Lauget har
afleveret en liste over nye
medlemmer - og det kræver, at vi ved, hvem der
optages.
Så vent til begyndelsen
af oktober med at opsøge
Havnekontoret.

Bombizz og
reglerne

Bombizzen koster 350
kroner og er en engangsinvestering.
Den er personlig og
må ikke overdrages eller
sælges til andre.
Hvis du melder dig ud,
virker den ikke længere.
Alle medlemmer af Lauget kan købe én - og den
giver adgang fra klokken
4 til 10 hver dag.
Pylonerne er oppe i
sommerhalvåret; dvs. at
når bådene tages på land
medio oktober åbnes der
for fri indkørsel for alle.
Og så behøver du først
bombizzen til maj.

Vigtige datoer
Standerhejsning & dåb:
Lørdag 3. oktober kl. 8.15,
Vinterpaladset.
Solhvervsfest:
Ultimo november - dato
kommer snarest.
Restaurant Skovhus.
Julebadning:
Torsdag 24. december
kl. 8.30, Vinterpaladset.
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