
Tag hensyn til andre
En lille gruppe kan være skyld i, at Vinterpaladset lukkes
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Dengang det var før; dåben 2019 - nu må der kun være 22 i Vinterpaladset.

71 får en 
chance mere
Suk! 71 medlemmer kun-
ne ikke finde ud af at be-
tale kontingent til tiden.

De har nu fået en skrift-
lig henvendelse fra Skat-
mesteren med en kort frist 
til betaling.

Overholdes den ikke, 
har de meldt sig ud.

Lauget har informeret 
om, at der på grund af 
øget sikkerhed hos mail- 
og hostingudbyderne er 
mail, som havner i spam/
reklame.

Men det er ikke und-
skyldning for ikke at be-
tale: På hjemmesiden og 
Opslagstavlen har Lauget 
informeret om kontingent-
betalingen.

Og det er heller ikke 
forbudt at skrive kontin-
gentbetaling i september 
ind i sit budget eller ka-
lender.

Solhverv med 
et forbehold
Med coronaforbehold for 
aflysning, så ligger det 
nu fast, at Solhvervsfe-
sten finder sted torsdag 
3. december i Restaurant 
Skovhus.

Som sædvanligt et det 
muligt at medbringe et 
ikke-medlem - og vi kan 
også oplyse, at prisen for 
8. år i træk er 375 kroner. 
Nærmere følger.

Vigtige datoer 
Solhvervsfest:
Torsdag 3. december,
Restaurant Skovhus.
Julebadning: 
Torsdag 24. december 
kl. 8.30,  Vinterpaladset.
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Det burde være nemt: Du 
skal kun lære og forstå tre 
tal: 22, 7 og 1.

22 er dét antal medlem-
mer, som må være i Vin-
terpaladset ad gangen.

7 er antallet af personer, 
som må opholde sig på 
badebroen ad gangen.

1 er den meter, der skal 
være mellem hver person 
begge steder.

22 og 1 er de tal, som 
nogle medlemmer har 
svært ved at lære.

Egoistisk og ubegavet
Det går fint med 7-tabel-
len på badebroen, men 
bestyrelsen har på det 

seneste fået henvendelser 
fra medlemmer, som ikke 
er tilfredse:

Nogle af de faste bade-
hold sidder ret tæt sam-
men - senest fornylig ved 
en fødselsdagsfejring i 
Vinterpaladset.

Det har ført til, at nogle 
medlemmer har valgt at 
gå igen, fordi de ikke føler 
sig trygge, når myndighe-
dernes coronakrav ikke 
overholdes:

- Det er egoistisk og 
ubegavet ikke at følge 
reglerne - og de få med-
lemmer kan derfor være 
skyld i, at vi bliver nødt 
til at lukke Vinterpaladset 

igen, siger Høvding Erling 
Madsen.

Ny regel: ryk udenfor
Når der nu kun må være 
22 i Vinterpaladset, 
skaber det også et andet 
problem:

Når en gruppe slår sig 
ned i længere tid bloke-
rer den for at andre kan 
komme til at klæde om.

- Vi er nødt til at tage 
hensyn til hinanden ved 
at følge reglerne. Derfor 
må fødselsdagsfejringer, 
kaffedrikning etc. foregå 
uden for fremover, pointe-
rer Høvdingen.

Saunaforening 
er nu stiftet
Rungsted Nord Badelaug 
blev stiftet torsdag 24. 
september.

Lauget er blevet tilbudt 
en plads i bestyrelsen, så 

Laugets erfaring i vinter-
badning og foreningsdrift  
kan udnyttes.

Den flydende sauna pla-
ceres på Nordmolen nær 
Vandskibroen.

På den måde sikres, at 
der ikke opstår parke-

ringsproblemer, ligesom 
vi med 600 medlemmer 
heller ikke har plads til 
vintergæster på Laugets 
badebro.

Lauget er ikke økono-
misk involveret i den nye 
saunaforening.
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Den helt store forening
Tre udvalg samarbejder om app, som gavner din forberedelse
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Nu er der godt nyt til din 
planlægning af det dag-
lige bad.

To ting optager med-
lemmerne, de 365 dage 
om året, hvor vi bader fra 
Rungsted Havn:

Vandtemperaturen og 
vanddybden.

Især det sidste har siden 
starten for 46 år siden 
været debatteret livligt - 
primært fordi der er for 
lidt vand i Øresund.

Vandtemperaturudval-
get forsøgte ved 40 års 
jubilæet i 2014 at sænke 
temperaturen ved at 
hælde is i havet. 

Det hjalp kun kortvarigt 
og meget lokalt.

Vanddybdeudvalget har 
forsøgt at hente ekstra 
vand i spande i en kajak, 
har gravet hul ved trap-
pens fod m.v.

Heller ikke med langva-
rig succes.

Fladfisketeknik eller 
hovedspring i dag?
Som tidligere bebudet 
har Lauget fundet elek-
tronisk udstyr, som både 
kan måle vanddybde og 

temperatur.
Og du kan få den aktu-

elle status via en app på 
smartphone eller tablet:

- Så har medlemmerne 
en mulighed for hjemme-
fra at se, om de i dag skal 
øve fladfisketeknik på vej 
til Havnen eller fokusere 
på hovedspring. Altså et 
bud på, hvad der venter 
i dag, oplyser Kurt Elliot 
Larsen.

Han er sensorkoordi-
nator på vegne af besty-
relsen og i samarbejde 
med Vanddybdeudvalget, 
Temperaturudvalget og 
Pligthuggerudvalget.

Det er således også et 
historisk øjeblik med tre 
af Laugets ualmindeligt 
uundværlige udvalg i tæt 
samarbejde!

Tjek tavlen
På tavlen ved indgangen 
til Vinterpaladset har du 
derfor de seneste dage 
fået en ekstra service:

Temperaturudvalget 
skriver både dagens tem-
peratur og vanddybde på.

Kurt Elliot Larsen oply-
ser, at teknikken i øjeblik-

ket testes:
- Når vi er helt klar, sen-

der vi information ud om, 
hvordan du får adgang til 
de vigtige tal via app’en.

Og bare rolig: Både 
Vanddybdeudvalget og 
Temperaturudvalget 
forsætter, og der vil stadig 
blive foretaget manuelle 
temperaturmålinger med 
to cifre efter gradtallet og 
pil op eller ned ...

Vi behøver 
ikke nærpoliti
Lauget har en fin tradition 
for, at medlemmer kom-
mer til bestyrelsen med 
ideer, undren etc.

Det er bestyrelsen glad 
for - og det enkelte med-
lem undgår at skulle dis-
kutere med andre med-
lemmer.

- Derfor ærgrer det os, 
at et medlem mandag 28. 
september brugte tre-fire 
timer på at lege nærpo-
liti, siger Høvding Erling 
Madsen.

Medlemmet fotografe-
rede ulovlig parkering på 
de tre handicappladser, 
og det har fået flere med-
lemmer til at reagere:

- Han har en noget ube-
hagelig facon, hvilket vi jo 
ikke er vant til i vores hyg-
gelige forening, skriver et 
af dem om medlemmets 
talemåde og opfordrer 
til en mere fredelig frem-
gangsmåde.

Parkering forbudt
Det kræver handicapkor-
tet at parkere på de tre 
pladser. 

Selv om det er ekstremt 
sjældent, badegæster 
til Sydstranden bruger 
pladserne lovligt om mor-
genen, må du ikke bruge 
pladserne.

Bestyrelsen har med 
mellemrum gjort op-
mærksom på, at du ikke 
må bruge de tre pladser.

Bestyrelsen har også 
fået spørgsmålet om, 
hvorfor der er tre pladser.

Forklaringen er, at Hørs-
holm Kommune har en 
regel for antal handicap-
pladser i forhold til det 
totale tal.

Hér tæller kommunen 
så alle mulige p-pladser 
på Sydmolen med.

Men husk nu at holde de 
tre pladser fri!

Den hemmelige 
standerhejsning:
I går lørdag 3. oktober 
skulle vi havde stander-
hejsning og dåb - men 
coronareglerne forbød det.
Men Pligthuggerudvalget 
giver ikke op, så bade-
sæsonens start 1. oktober 
blev markeret.
Pligthuggerassistent 
Flemming Voss medbragte 
Laugets vimpel, en stige og 
frue Agnes som agerede 
stigeholder.
Selv om det skulle være en 
hemmelig mission, var en 
paparazzi på pletten, så 
vi kan afsløre denne 
heltegerning for at holde 
Laugets traditioner i live.

Tirsdag 29. september 
var historisk: Måleudstyret 

blev monteret og tre udvalg 
samarbejder til gavn 

for dig.
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