Til Havnebestyrelsen
Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde den 17. august 2016
c\bestyrelse\b-møde 170816-2-1

Rungsted Kyst, den 22. august 2016
Deltagere:

Jørgen Lindegaard, JLI, formand
Eskil Trolle, ET
Eva Juul, EJ
Knud Nordby, KN
Lars Vestergaard, LV
Ove Petersen, OP
Nicolai Møller Andersen, NMA

Afbud:

Niels Ryding, NR
Karsten Eckert, KE

Andre deltagere: Henrik Kristensen, HEK, ref.
Bemærkninger til dagsorden
Ingen

Dagsorden
Pkt. 1 Godkendelse af beslutningsreferat 8. juni 2016
Godkendt pr mail
Pkt. 2 Resultatopgørelse 1. jan – 31. juli 2016
Efter en kort gennemgang, godkendte bestyrelsen opgørelsen med
bemærkningen om at der var tale om et tilfredsstillende resultat, som
tilmed var bedre end budgettet.
Pkt. 3 TV-overvågning af Rungsted Havn
2 velrenoverede firmaer havde givet deres bud på en løsning. Der er
ingen tvivl om at optagelser i dagslys er meget tilfredsstillende, medens
natoptagelser naturligvis forringer optagelserne væsentligt.
Der bliver tale om en investering på ca. 300.000 kr, Bestyrelse bed HEK
færdiggøre projektet, og få tv-overvågningen etableret. Vigtigt er også at
der kommer en effektiv skiltning om tv-overvågning.
Pkt. 4 Forslag til ændring af indsejlingen til Rungsted Havn
LV informerede på vegne af udvalget om de forslag til ny indsejling, som
var kommet fra Hasløv & Kjærsgaard og DHI. Udvalg havde valgt en af
modellerne, (1B1) som udgangspunkt for det videre arbejde herunder
en forespørgsel til Zøllner om konsekvenserne for den påbegyndte
renovering af molerne.
Det er desuden vigtigt hurtigt at skabe et overblik på økonomien i et
sådant projekt, og nogle foreløbige overslag blev fremlagt, sammen med
besparelsen ved at udføre dette nu, altså

i umiddelbar forlængelse af den nuværende entreprisen men med de
ændringer, som en ændring af molehovederne ville medføre.
For at kunne komme videre til næste fase, hvilket indebærer
udarbejdelse af detailtegninger fra arkitekten, bølgeberegninger fra DHI,
samt beregninger fra Sweco, er der brug for en bevilling på ca. 350.000
kr. . Det blev herefter enstemmigt vedtaget.
Udover at skulle dæmpe bølgerne i havnens nuværende bassin, forhøje
sikkerheden ved anløb forventes en reducering i behovet for uddybning,
og derned en mindre slitage på havnens anlæg.
Flere af bestyrelsens medlemmer gav udtryk for bekymring over at
ændre den allerede påbegyndte renovering, og formanden tilkendegav,
at dette kun kunne komme på tale, hvis vores rådgiver entydigt
anbefalede det, samt naturligvis hvis det kunne holdes indenfor en
økonomi, havnen kunne overkomme nu.

Pkt. 5 Havnerenovering, nord- og sydmolen
Renoveringsarbejdet skrider frem som planlagt, uden de store
overraskelser. Vinterbaderbroen skal gerne stå færdig i slutningen af
uge 35, og vandskibroen uge 39.
Pkt. 6 Diverse meddelelser
Havnekontoret: Det er meget få negative kommentarer havnen har
modtaget fra havnens brugere.
Bådpladslejerne: Intet at bemærke
Rungsted Sejlklub: Klubben er trukket i arbejdstøjet for at skaffe plads
til grej og et ”klubhus”. Der er fortsat god tilstrømning af nye
medlemmer.
KDY: Intet at bemærke
Søsportsklubberne: Intet at bemærke
Erhvervsforeningen: Havnefesten var som bekendt endegyldigt
annulleret i år. Der skal den 25. sept. være et morgenmøde på Mash,
hvor næste års havnefest skal drøftes. Det var i øvrigt ønskeligt at
havnen fremover deltog i arrangementet, eventuelt i sammenhæng med
et ”Vild med Vand” arrangement.

Pkt. 7 Eventuelt
De næste bestyrelsesmøder bliver 2. nov. (budget 2017) og 7. december

Pkt. 8 Bestyrelsen privat
Med venlig hilsen
Jørgen Lindegaard
Formand

Henrik Kristensen
Havnemester

