
 

At være et cocktailbær i en drink 
Næppe mange tænker over, hvordan det føles at være et cocktailbær i en drink! 

 

Men de, der badede i sidste uge, fik fornøjelse af at prøve det, når de sænkede sig ned i grødisen, der smøg sig om 

kroppene. En fornemmelse, der var ganske ny for mange, idet vi - så vidt hukommelsen rækker - skal tilbage til 2018, 

hvor vi i nogle få dage havde is på Øresund - og før det var det i januar 2013. 

 

Så det hører i den grad til sjældenhederne. 

 

Repareret midlertidigt 

Som nævnt i sidste uges nyhedsmail fik Laugets badebro nogle gevaldige istæv - men det er lykkedes at finde de løse 

dele på havets bund og i dag gik Pligthuggerne i gang med at reparere på broen: 

 

- Vandstanden var desværre ikke med os! Men gelænderet er nu fastgjort foroven med en gennemgående bolt og 

forneden med en lille skrue samt en skruetvinge. For at fastgøre det ordentligt skal der bores hul med elektrisk 

maskine og det gør vi først når vi kan stå tørskoet, lyder meldingen fra Pligthuggerassistent Flemming Voss, som 

sammen med Pligthuggerassistentaspirantelev Jacob Grip udførte arbejdet. 

 

Vi takker også de medlemmer, der har adviseret bestyrelsen, når de har observeret manglende trin etc. 

 

Tingene forsvinder 

Der er stadig grund til at passe godt på, og sikkerheden vægtes højt i Lauget. 

 

Derfor er det også skuffende, at Pligthuggerne kunne konstatere, at Laugets tykke, blå tov er forsvundet og at 

afspærringen af Dronningetrappen var fjernet: 

 

Afspærringen - som nu er retableret samt også sat op på den ene endetrappe - er vigtigt, da badende kan komme til 

skade, når de træder ned og for sent opdager, at der mangler trin. 

 

- Vi konstaterede også i fredags 19. februar, at døren til Vinterpaladset stod ulåst, siger Flemming Voss. Der er derfor 

god grund til at indskærpe, at Vinterpaladset er coronalukket og der er absolut adgang forbudt. 

 

 

 

Pligthuggerassistentaspirantelev Jacob Grip fik kolde fødder i formiddags - th. banker Pligthuggerassistent Flemming 

Voss is af trappen i sidste uge. De bløde gummimåtter kan ikke tåle hårde genstande, så det er besværligt at fjerne is 

fra badebroen. Forrest det tykke, blå redningstov, som er forsvundet. (Foto: Flemming Voss/Jacob Grip). 

 


