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Broen kun for 
medlemmer
Som skrevet står på det 
nye skilt på badebroen, så 
er der nye regler.

Myndighedernes krav 
frem til 28. februar om 
makismalt fire ad gange 
betyder, at der p.t. kun er 
adgang for medlemmer.

Det betyder at turister 
inklusive de 100 på ven-
telisten, må søge over til 
Vandskibroen på Nord-
molen.

Det er ikke fair, at med-
lemmerne, som har betalt 
broen, skal stå i kø, mens 
gratister tager pladsen op.

Vi opfordrer også til, at 
du tager så lidt tøj på, som 
muligt, så du hurtigt kan 
komme væk fra broen i 
myldretiderne.

General-
forsamling er 
usikker
Det er ikke kun isen, der 
er usikker. Det er general-
forsamlingen i april også.

Vi venter på de nye 
myndighedskrav, som 
gælder efter 28. februar.

Men Bestyrelsen vil un-
der alle omstændigheder 
udsende regnskab for 
2020 og budget for 2021 
primo marts, som vi ple-
jer.

Følg vind, vejr 
og vand
Laugets elektroniske 
måling og den tilhørende 
app - så du hjemmefra 
kan tjekke vanddybde og 
-temperatur - kan du læse 
om på hjemmesiden.

Rungsted Havn informe-
rer også om vejret på sin.

Skal vi flytte 
Vinterpaladset?

Bestyrelsen foreslår, at muligheden undersøges

Klippeøen: Ifølge Rungsted Havn er dette havnearkitektens fri fantasi og ikke noget, 
der er drøftet. Men denne er skitse nummer 2 af Sydstranden; en mere detaljeret fantasi 
- og når en skitse bliver lagt frem, vil det være den, der er udgangspunktet for debatten. 

Det har også vist sig i dette tilfælde.
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Vil det være en god idé 
at flytte Vinterpaladset 
længere ud af den nye 
Sydmole?

Det har Laugets besty-
relse bedt Rungsted Havn 
tage med i overvejelser-
ne.

Det skete på et idémøde 
10. februar, idet Havnen 
p.t. holder møder med 
alle foreningerne.

Lauget er den eneste 
forening, som bruger 
Rungsted Havn 365 dage 
om året - og det fine 
samarbejde har foreløbig 
stået på i 47 år.

Tak for bidragene
Bestyrelsen takker også 
de mange medlemmer 
som gav sig tid til at kom-
mentere planerne, som vi 
senest omtalt i forrige 

nyhedsbrev.
Skitsen til udviklingen af 

Sydstranden lægger op til 
at udfylde en del af Øre-
sund med sten, beton og 
træ og der indgår også en 
ekspropriation af Laugets 
badebro.

Samtidig skitseres 
masser af aktiviteter året 
rundt.

Og noget tyder på, at 
der bliver længere fra 
Vinterpaladset til en ny 
badebro.

- Barrøvsbadning med 
tilskuere er ikke sagen, 
er én af de kommentarer, 
bestyrelsen har fået fra 
medlemmerne, siger Høv-
ding Erling Madsen.

Flyttes Vinterpalad-
set længere ud på den 
nye mole, vil det give en 
række fordele:

• Vi kommer væk fra 
tilskuerne

• Vi får dybere vand 
end i dag

• Vi kan gå direkte i 
vandet

• Den kommunale ba-
deplatform kommer 
længere væk, så 
Laugets bro ikke vil 
være det naturlige 
startsted

• Parken kan indgå i 
Klippeøen

• Parkering fordeles 
to steder.

Høvdingen understre-
ger, at der hverken er set 
på de tekniske eller øko-
nomiske muligheder.

Det er et udtryk for, at 
Lauget er gået ind i visi-
onsplanerne med åbent 
og konstruktivt sind og et 
ønske om at medvirke.

http://horsholm-rungsted-vikingelaug.dk/?page_id=5050
https://rungsted-havn.dk/vejret/


Udgivet af Hørsholm-Rungsted Vikingelaug · Ansvarshavende Erling Madsen
Bestyrelse: Høvding Erling Madsen, Næste & Overbestyrer Jes Gerstrøm, Skatmester Niels Hjortboe, 

Havfrue Britt Vinderslev og Dirigent Kurt Elliot Larsen.
Mail: post@horsholm-rungsted-vikingelaug.dk · www.horsholm-rungsted-vikingelaug.dk

Pligthuggerne melder pas
Ikke muligt helt at holde trappen fri for is - men det blå tov er klar

Foto: Flemming Voss

Varme penge
Varmepumpen har i alle 
henseender været en god 
investering for Lauget:

Indeklimaet er blevet 
forbedret, varmen bedre 
fordelt og filteret samler 
en masse tøjfnuller op i 
luften.

I 2019 havde vi en el-
udgift på 11.947 kroner 
for de 40 m2. 

I 2020, som var første 
hele år med varmepum-
pen, fald det til 4.797 kr.

Det betyder, at varme-
pumpen har tjent sig hjem 
på under to år.

Nu mangler vi bare at få 
lov at komme ind til den ...

Fake news om 
Vinterpaladset
De senere år er vikinger-
nes popularitet steget 
markant:

Museer laver udstillin-
ger, der er internationale 
TV-serien om vikingerne 
og der udgives bøger på 
stribe.

Vort medlem Carsten 
Thomsen har konstateret 
dét, han kalder fake news 
på Apple Maps:

- Jeg troede ellers det 
krævede en generalfor-
samlings vedtagelse at 
ændre navnet! siger han 
med et smil.

Apple har nemlig om-
døbt Vinterpaladset til det 
mere internationale navn 
Viking Palace ...

Pligthuggerne er ikke helt 
vilde med den megen is 
på broen:

- Fra pligthuggerside 
kan vi kun melde pas 
for øjeblikket, lyder det 
fra Pligthuggerassistent 
Flemming Voss.

Problemet er, at bruges 
der skarpe redskaber, 
risikerer vi at gummimåt-
terne hænger i laser. 

Så Pligthuggerne har 
kun kunnet rense træ- og 
metalbelægningen.

Men der arbejdes på en 
løsning i samarbejde med 
måtteleverandøren.

Så hold ud og bad med 
omtanke.

Venlig selvtægt nej tak
En venlig turist har været 
omkring Dronningetrap-
pen med en økse.

Pænt initiativ, men Lau-
gets vil ikke have gummi-
måtterne ødelagt!

Så lad venligst Pligthug-
gerne om arbejdet.

Det blå tov er klar
Den hårde isvinter bety-
der til gengæld, at vi har 
fået testet, at måtterne ser 
ud til at klare det fint.

Pligthuggerne har også 
hentet det blå redningstov 
ud fra Vinterpaladset:

- Det hænger over kas-
sen med hjertestarteren 
på verandaen - men husk 
at hænge det tilbage, 
da det iser til, hvis det 
efterlades på broen, siger 
Flemming Voss.

Pligtopfyldende pligthugger
Henning Petersen, som har vandstandsrekorden i Lauget, er død

25. januar sov Henning Petersen stille ind.
Han blev medlem af Lauget i 2014 og kom senere ind 

i Pligthuggerudvalget.
Her var der lidt usikkerhed omkring hans evner, så 

han startede på prøve med titlen Pligthuggerassistent-
aspirant-elev på prøve.

Men har var altid parat og gjorde en stor indsats, så 
han på generalforsamlingen i august blev forfremmet til 
Pligthuggerassistent-aspirant-elev.

Bl.a. har han Pligthuggernes rekord i vandstand:
Han stod nemlig engang i vandet i fire timer, mens 

han forsøgte at fjerne tangens  ryatæppe fra trapperne 
på badebroen. Altid smilende og pligtopfyldende.

Isen har godt tag i trapperne - så pas godt på dig selv og andre, når du bader. 
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