Til Havnebestyrelsen
Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 18. november 2010
c\bestyrelse\b‐møde 181110‐1

Rungsted Kyst, den 24. november 2010

Deltagere:

Ove Petersen (OP)
Eskil Trolle (ET)
Jesper Christensen (JC)
Karsten Eckert (KE)
Niels Ryhding (NR)
Hans Laugesen (HL)
Peter Antonsen (PA)
Finn Henriksen (FH)

Fraværende: Otto Bjørn Christiansen (OBJ)
Andre deltagere:
Henrik Kristensen (HK)
Bestyrelsesmødet var indkaldt ekstraordinært, hvorfor
den normale dagsorden ikke blev fulgt:
Bemærkninger til dagsordenen:
PA havde ønsket at havnens advokat havde været til
stede for eventuelle spørgsmål vedr. bl.a. om
likvidering af havneselskabet, som kommunens plan er.
Det var dog besluttet at bestyrelsen først skulle tage
stilling til en opgavestilling til advokaten, før hans
eventuelle deltagelse.
Pkt. 1 ET´s brevudkast af 17. november 2010 til
kommunen.
Der var bred enighed om at det var et godt brev, og et
positivt oplæg til kommunen. HL kunne dog ikke
tilslutte sig indholdet om synet på egenkapitalen,
hvorfor dette blev ført til protokols.
Det blev vedtaget at brevet kunne sendes til
kommunen, men at det skulle være i formandskabets
navn. Der skulle ikke sendes kopier til Kystdirektoratet
eller Statsforvaltningen.
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Pkt. 2 Diverse skrivelser vedrørende havnesagen
1. Brev fra kommunen 9. nov. 10 til
havnebestyrelsen om udlejning til ikke
havnerelateret virksomhed
2. Brev fra bådelauget (Lett Advokatfirme) til
Statsforvaltningen 9. nov. 10 om havnesagen
3. Brev fra bådelauget (Lett Advokatfirma) til alle
kommunalbestyrelsesmedlemmer om
havnesagen.
4. Brev fra Hørsholm Kommune (Bruun & Hjejle,
advokater) til Statsforvaltningen 11. nov. 10 om
havnesagen.
5. Brev fra Hørsholm Kommune (Bruun & Hjejle,
advokater) til Kystdirektoratet 11. nov. 10
om havnesagen.
6. Brev fra Venstre til Statsforvaltningen
11. nov. 10 om havnesagen.
7. Mail fra Kystdirektoratet 16. nov. 2010 til
Bruun & Hjejle

Alle brevenes indhold kunne bestyrelsen tage til
efterretning, og den videre sag afventer adressaternes
reaktioner.
Pkt. 3 Eventuelt
PA meddelte at han trak sig fra havnebestyrelsen, da
han ikke ønskede at være inhabil i Økonomiudvalget og
i Kommunalbestyrelsen. Marianne Preis Baltser
indtræder i havnebestyrelsen som suppleant.
Bestyrelsesmødet den 8. dec. 2010 udgår, da alle
budgetter allerede er vedtaget og godkendt på b‐
mødet 13. oktober 2010.
Julemiddag afholdes 8. dec. 2010 på No. 22 Bistro kl
1830.
Med venlig hilsen
Ove Petersen
Bestyrelsesformand

Henrik Kristensen
Havnemester
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