Til Havnebestyrelsen
Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde den 8. juni 2016
c\bestyrelse\b-møde 080616-3

Rungsted Kyst, den 10. juni 2016
Deltagere:

Jørgen Lindegaard, JLI, formand
Niels Ryhding, NR, næstformand
Eskil Trolle, ET
Karsten Eckert, KE
Eva Juul, EJ
Knud Nordby, KN
Lars Vestergaard, LV
Ove Petersen, OP
Nicolai Møller Andersen, NMA

Andre deltagere: Henrik Kristensen, HEK, ref.

Bemærkninger til dagsordenen
Under Pkt. 4, ønskede EJ tilføjet et ekstra punkt ”Kommunikation (4 d.”

Dagsorden
Pkt. 1 Godkendelse af beslutningsreferat 27. april 2016
Godkendt pr.mail.
Pkt. 2 Ansættelse af ny havnemester, til afløsning af Henrik Kristensen
Ansættelsesudvalget berettede om ansættelsesprocessen, og konklusionen.
Anders Søderberg, 48 år og der i dag er butikschef i ShipShape, blev
enstemmigt valgt til havnemester af bestyrelsen. Anders starter på
havnekontoret 1. november.
Pkt. 3 Resultatopgørelse 1. januar 2016 til 29. april
Resultatet blev bedømt til at være tilfredsstillende, uden yderligere
kommentarer.
Det blev drøftet hvad der kan gøres for at forrente havnens indestående i
banken. JLI og HEK havde haft et investeringsmøde med banken, og det kan
forventes at et afkast vil være ca. 1%, og mulighed for at trække pengene ud
igen med kort varsel. JLI har fuldmagt til investeringen, og det blev vedtaget
at sætte den i gang.

Pkt. 4 Havnerenovering
a. Renoveringen er reelt 2 uger forsinket, grundet venten på materialer.
b. Der arbejdes på de endelige løsninger på renoveringerne af
vinterbadernes bro og vandskibroen.
c. Vanddybden i havnens yderbassin reguleres med ral til en dybgang
på 3 m langs nordre og østre moler. Dermed opfyldes kravene til at
modstå tryk fra ydermolerne, ved ekstreme forhold.
HEK undersøger hvorfor reguleringen ikke fremgik tydeligt af
detailprojektet.
d. Det blev ønsket at projektet løbende kommunikeres bedre ud til
kommunens borgere. HEK taler med Ugebladet om successiv
information.
e. De gule udlagte bøjer til arbejdsområde, er ikke særlig synlige om
natten. HEK undersøger om de kan forsynes med lys.
Pkt. 5 Visioner for fremtidige bygge- og renovationsprojekter
a. Det er et faktum at flydebroerne skal udskiftes senest om 6-7 år. Den
nye havnemester, skal arbejde på opgaven, og samtidig se på
mulighederne for et redesign af havnens layout. Siden havnens
bygning i 1973 er bådene blevet bredere og kortere, mod tidligere
lange og smalle både.
b. Det er et ønske at havnens indløb konstrueres anderledes, så
yderbassinet blev meget roligere. Det kunne eventuelt ske med en
udbygning af indløbet med et udvendigt minibassin/chikane (a la
Vedbæk)
Der blev nedsat et udvalg til at se på mulighederne. LV – NMA – NR
blev valgt til opgaven.
Pkt. 6 Diverse meddelelser
a. Havnekontoret:
Der arbejdes med de tekniske muligheder, det er specielt svært at få
brugbare optagelser fra natten.
b. Bådpladslejerne:
Flere føler sig generet af havnens renoveringsarbejde.
c. Rungsted Sejlklub
Der mangles meget lokaler til klubbens aktiviteter. Det var måske en
ide at kontakte ”Frivillige Centret i kommunen”, eventuelt kan de
hjælpe. Opgaven er svær, da der ikke er flere grunde der må
bebygges ifølge lokalplanen.
d. KDY
Ønsker lys på de udlagte bøjer ved arbejdsområdet.
e. Søsportsklubberne
Alt vel i de forskellige klubber, Bl.a. har søspejderne fået en ny båd
(Drabant)
f. Ehvervsforeningen
Selv om den planlagte havnefest er aflyst, er der kræfter i gang med
fortsat at afprøve alternativ mulighed.

Pkt. 7 Eventuelt
Intet at bemærke
Pkt. 8 Bestyrelsen privat
Med venlig hilsen
Jørgen Lindegaard
Formand

Henrik Kristensen
Havnemester

