Til Havnebestytrelsen
Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 22. februar 2012,
kl. 1700
c\Bestyrelse,\b‐møde 220212‐4

Rungsted Kyst, den 23. februar 2012
Deltagere:

Ove Petersen (OP)
Finn Rolf Jacobsen (FRJ)
Karsten Eckert (KE)
Hans Grønberg (HG)
Finn Henriksen (FH)
Hans Laugesen (HL)
Otto Bjørn Christiansen (OBC)
Jesper Christensen (JC), ankom efter Pkt.1
Niels Ryhding (NR)

Andre deltagere:
Hans Duscheck (HD), deltog under pkt.1
Henrik Kristensen (HEK), ref.
____________________________________________________________________________
a. Bemærkninger til dagsordenen
Ingen
b. Bemærkninger til meddelelser
Ingen
Dagsorden:
Pkt. 1 Udkast til årsrapport 2011, udkast til specifikationer
og revisionsprotokollat, v/ statsaut. revisor Hans Duscheck
HD gennemgik årsrapporten, specifikationer og
revisionsprotokollat. Årets resultat blev et underskud på 94.187
kr., hvilket ca. er som forventet.
Efter at bestyrelsen havde stillet nogle opklarende spørgsmål, blev
årsrapporten, specifikationer og revisionsprotokolat godkendt til
generalforsamlingen den 23. maj 2012.

Pkt. 2 Godkendelse af beslutningsreferat 14. november 2011
Er tidligere godkendt pr. mail af bestyrelsen, og godkendelsen
blev bekræftet.
Pkt. 3 Stormfloden 27. november 2011
Havnen er gennemgået for skader af Stormrådets taksatror, og
skaderne er brutto foreløbig opgjort til 1,4 mio., hvoraf vi
påregner af få erstatning på 1,1 mio. kr.. Dels er der en selvrisiko
på 10% og nogle værdinedskrivninger. Herudover påregnes nogle
følgeskader, vi endnu ikke kender.
Den endelige afgørelse træffes af Stormrådets bestyrelse snarest.
Af hensyn til sejlsæsonens start, er reetableringen dog allerede
startet og forventes tilendebragt senest medio april.
Pkt. 4 Klubberne orienterer
Vinterbaderne: Stormfloden ødelagde også badeplatformen, og
der arbejdes på en genetablering. Ellers er alt som det plejer.
Roklubben: Også roklubben blev ramt af stormfloden, med skader
på 20‐30.000 kr. til følge. Sagen ligger i øjeblikket i
Kystdirektoratet til udtalelse.
KDY: Der er aktivitet omkring de sædvanlige
vinterarrangementer.
NGG og KDY samarbejder om en gymnasie sejlsportslinie.
2 KDY‐piger er udtaget til OL i J‐80 klassen.
Claes Reichnitser er blevet ansvarlig for KDY´s klubhus på
Rungsted Havn.
Med venlig hilsen
Ove Petersen
Bestyrelsesformand

Henrik Kristensen
Havnemester

