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Vedtægter for selvforvaltning af Rungsted Havn

1.

FORMÅL OG AFGRÆNSNING

1.1

Formålet med disse vedtægter er at fastsætte rammerne for drift og udvikling af Rungsted
Havn som en selvforvaltende kommunal enhed under Hørsholm Kommune.

1.2

Hørsholm Kommunalbestyrelse har som ejer af havnen det overordnede ansvar.
Kommunalbestyrelsen nedsætter gennem disse vedtægter en havnebestyrelse med
repræsentanter for brugergrupperne på havnen og for kommunalbestyrelsen.

1.3

Kommunalbestyrelsen giver gennem delegation kompetence til havnebestyrelsen med henblik
på, at havnebestyrelsen i fuldt omfang kan varetage opgaven med at forvalte havnen, idet
havnebestyrelsens
kompetence
er
underlagt
den
kommunale
styrelseslov.
Kommunalbestyrelsen kan, hvis den finder det fornødent ud fra hensynet til
kommunalbestyrelsens overordnede ansvar for havnen eller over for andre myndigheder,
ændre eller tilbagekalde delegationen, jf. vedtægternes punkt 8.

1.4

Rungsted Havn afgrænses geografisk til det på bilag 1 indtegnede område, der ikke omfatter
den offentlige badestrand.

2.

HAVNEBESTYRELSEN

2.1

Havnebestyrelsen består af 9 medlemmer, der udpeges henholdsvis vælges således:

2.2

-

3 medlemmer udpeges af Hørsholm Kommunalbestyrelse.

-

2 medlemmer vælges af og blandt bådpladslejerne ved direkte valg.

-

1 medlem udpeges af Kongelig Dansk Yachtklub blandt dennes medlemmer.

-

1 medlem udpeges af Rungsted Sejlklub blandt dennes medlemmer.

-

1 medlem udpeges i fællesskab af Hørsholm Rungsted Vikingelaug, Jon Litle Søgruppe,
Rungsted Kajakklub, Rungsted Roklub og Rungsted Vandskiklub blandt disses medlemmer.
Havnebestyrelsen kan optage andre foreninger med tilknytning til havnen blandt de
udpegningsberettigede.

-

1 medlem udpeges af Erhvervsforeningen Rungsted Havn blandt repræsentanter for
dennes medlemsvirksomheder, som driver aktivt havnerelateret erhverv på havnen.

Der skal udpeges henholdsvis vælges suppleanter for havnebestyrelsen svarende til antallet af
bestyrelsesmedlemmer. Nærmere regler om suppleanter fastsættes i havnebestyrelsens
forretningsorden, jf. punkt 2.14.
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2.3

De udpegede medlemmer og suppleanter skal enten have bopæl i Hørsholm Kommune, være
bådpladslejer i havnen eller være aktiv sejl- eller søsportsudøver med base i havnen. For
Erhvervsforeningen Rungsted Havns udpegning gælder dog kun kravet i punkt 2.1. Eventuel
tvivl om opfyldelsen af betingelserne for udpegning afgøres af havnebestyrelsen.

2.4

Havnebestyrelsen har en funktionsperiode på 4 år, som følger den kommunale valgperiode.
Første funktionsperiode løber således indtil 1. januar 2018. Genudpegning henholdsvis genvalg
kan finde sted.

2.5

Havnebestyrelsen foranstalter gennemførelsen af bådpladslejernes direkte valg i henhold til
punkt 2.1. Valget skal være afholdt senest 1. december forud for havnebestyrelsens næste
funktionsperiode. Havnebestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for valget, herunder
betingelser for opstilling af kandidater, frister, afstemningsform m.v.

2.6

De udpegningsberettigede beslutter selv, hvordan udpegning i henhold til punkt 2.1 finder
sted. Udpegningen skal meddeles havnebestyrelsen senest 1. december forud for
havnebestyrelsens næste funktionsperiode. Hvis søsportsklubberne, som i fællesskab skal
udpege 1 medlem (og en suppleant), ikke kan blive enige herom, foretager havnebestyrelsen
udpegningen blandt søsportsklubbernes medlemmer.

2.7

Medlemmer valgt af og blandt bådpladslejerne fungerer kun, så længe de har bådplads i
havnen. Medlemmer udpeget af og blandt de på havnen hjemmehørende foreninger fungerer
kun, så længe de er medlem af vedkommende forening og opfylder betingelserne i punkt 2.3.

2.8

Havnebestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en næstformand. For den første
funktionsperiode indtil 1. januar 2018 udpeges formanden dog af Hørsholm
Kommunalbestyrelse blandt de af kommunalbestyrelsen udpegede medlemmer.

2.9

Havnebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

2.10

Havnebestyrelsen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme afgørende.

2.11

Ethvert medlem af havnebestyrelsen har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen
for havnebestyrelsens møder. Nærmere regler herom fastsættes i havnebestyrelsens
forretningsorden, jf. punkt 2.14.

2.12

Senest samtidig med udsendelse af indkaldelser til havnebestyrelsens møder og referater heraf
sender havnebestyrelsen kopi af disse med bilag til Hørsholm Kommune.

2.13

Der ydes ikke vederlag til medlemmerne af havnebestyrelsen.
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2.14

Havnebestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere regler for sit virke, herunder
om indkaldelse til møder, mødefrekvens og –antal, suppleanter og udarbejdelse af en
forhandlingsprotokol med referater af havnebestyrelsens møder.

3.

KOMPETENCE OG ANSVAR

3.1

Havnebestyrelsen træffer beslutning om alle forhold vedrørende forvaltningen af Rungsted Havn
inden for rammerne af disse vedtægter.

3.2

Havnebestyrelsens kompetence omfatter havneanlægget og de aktiver, som hører dertil og
ejes af Hørsholm Kommune. Kompetencen skal udøves med respekt af de brugsrets- og
lejeaftaler m.v., som er indgået med foreningerne og de erhvervsdrivende med tilknytning til
havnen og med tredjemand i øvrigt. Havnebestyrelsen er ansvarlig for at administrere disse
aftaler og indgå nye aftaler.

3.3

Havnebestyrelsen skal drive Rungsted Havn i overensstemmelse med lovgivningen og inden
for rammerne af kommunalfuldmagten, herunder principperne for accessorisk havnerelateret
virksomhed. Havnebestyrelsen skal følge almindelige principper for offentlig sagsbehandling,
herunder regler om inhabilitet, for så vidt det er relevant, og skal administrere i
overensstemmelse med lighedsprincippet m.v.

3.4

Hørsholm Kommunes myndighedsopgaver i forhold, som vedrører Rungsted Havn, er ikke
omfattet af disse vedtægter, og udføres fortsat af kommunen. I sager af væsentlig betydning
for havnen indhenter kommunen så vidt muligt en udtalelse fra havnebestyrelsen, før der
træffes afgørelse i sagerne.

3.5

Havnebestyrelsen er ansvarlig for tildeling og administration af havnepladser og fastsætter
principperne for tildeling og øvrige vilkår herfor. Principperne offentliggøres på havnens
hje
eside. Eksistere de rettigheder i he hold til ”Vilkår for bådplads i Ru gsted Hav ”
gældende for Rungsted Havn A/S bevares i forbindelse med overgangen til en kommunal
enhed.

3.6

Havnebestyrelsen fastsætter takster for bådplads m.v., jf. punkt 6. Taksterne offentliggøres på
havnens hjemmeside.

3.7

Havnebestyrelsen er ansvarlig for at drive havnen inden for havnens økonomiske rammer, jf.
punkt 6.

3.8

Havnebestyrelsen er ansvarlig for, at havnens område og bygninger til enhver tid fremstår
renholdte og tilstrækkeligt vedligeholdte.

3.9

Havnebestyrelsen fastsætter havnereglement og har ansvar for at opdatere og formidle
reglementet til havnens brugere og erhvervsdrivende, herunder på havnens hjemmeside.
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3.10

Havnebestyrelsen skal sikre offentlighedens adgang til havnen og til badestranden gennem
havnens område. Havnebestyrelsen skal desuden sikre tilstrækkelige adgangsforhold for
kommunens materiel med henblik på kommunens varetagelse af sine opgaver vedrørende
badestranden.

4.

BRUGERINDDRAGELSE OG ÅRSMØDE

4.1

Havnebestyrelsen skal sikre, at havnen drives og udvikles med løbende inddragelse af havnens
brugere, eksempelvis ved afholdelse af informations- og dialogmøder om væsentlige planer og
projekter m.v. Sådanne møder skal altid afholdes forud for beslutning om anlægsinvesteringer
på over 3 mio. kr.

4.2

Havnebestyrelsen skal hvert år i november måned afholde et årsmøde med adgang for
offentligheden, hvortil bådpladslejere og de i punkt 2.1 nævnte foreninger samt disses
medlemmer kan fremsende emner til drøftelse. Der kan ikke træffes beslutninger på årsmødet.
Havnebestyrelsen fastsætter nærmere regler for årsmødets afholdelse.

5.

HAVNEMESTER OG ØVRIGT PERSONALE

5.1

Havnens daglige drift skal varetages af en havnemester, som refererer til havnebestyrelsen.
Havnemesteren deltager i havnebestyrelsens møder uden stemmeret.

5.2

Havnebestyrelsen træffer beslutning om ansættelse og afskedigelse af havnemesteren og
meddeler sin beslutning herom til Hørsholm Kommune. Havnemesteren træffer, inden for de
økonomiske rammer der er besluttet af havnebestyrelsen, beslutning om ansættelse og
afskedigelse af havnens øvrige personale, og giver meddelelse herom til Hørsholm Kommune.
Dette personale refererer til havnemesteren.

5.3

Hørsholm Kommune er ansættelsesmyndighed og fastsætter rammer for løn- og
ansættelsesvilkår. Alle ansættelsesforhold skal følge de gældende kommunale overenskomstog aftaleforhold og kunne godkendes i overensstemmelse hermed.

6.

ØKONOMI

6.1

Rungsted Havn er en decentral kommunal enhed under Hørsholm Kommune. Havnens
økonomi skal økonomisk hvile i sig selv og skal holdes adskilt fra Hørsholm Kommunes øvrige
økonomi. Havnebestyrelsen er ansvarlig for at påse dette og for, at der ikke overføres midler
fra havnens økonomi til kommunens øvrige økonomi.

6.2

Hørsholm Kommune kan uanset punkt 6.1 yde tilskud til havnen, såfremt ekstraordinære
behov måtte begrunde det.
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6.3

Havnebestyrelsen er ansvarlig for, at de til enhver tid gældende budget- og regnskabsprincipper i Hørsholm Kommune efterleves, at havnens budgetforslag, regnskabsbidrag og
øvrige økonomioplysninger indsendes til kommunen inden for de til enhver tid gældende
tidsfrister, og at den løbende bogføring m.v. sker i overensstemmelse med kommunernes
budget- og regnskabssystem.

6.4

Havnebestyrelsen fastsætter takster for bådplads m.v., så de dækker havnens budgetterede
udgifter til drift, vedligeholdelse, investeringer og henlæggelser til investeringer efter
indregning af øvrige indtægter, herunder lejeindtægter fra de erhvervsdrivende på havnen, og
kommunens eventuelle tilskud til havnen, jf. punkt 6.2. Havnen er undtaget fra de kommunale
overførselsregler.

6.5

Havnebestyrelsen afgiver et årsregnskab for Rungsted Havn til Hørsholm Kommune, som
indarbejder regnskabet i kommunens samlede årsregnskab. Havnebestyrelsen kan antage en
statsautoriseret revisor til at bistå med udarbejdelse og revision af regnskabet.

7.

TEGNINGSREGEL

7.1

Havnebestyrelsen tegnes enten af bestyrelsens formand eller næstformand, for begges
vedkommende i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af hele bestyrelsen.

8.

VEDTÆGTSÆNDRINGER

8.1

Hørsholm Kommunalbestyrelse kan ændre eller ophæve disse vedtægter ved beslutning på et
kommunalbestyrelsesmøde. Kommunalbestyrelsen skal forinden have indhentet en udtalelse
herom fra havnebestyrelsen.

8.2

Havnebestyrelsen kan med et flertal på mindst 6 stemmer beslutte at indstille vedtægtsændringer til Hørsholm Kommunalbestyrelse.

Således vedtaget på møde i Hørsholm Kommunalbestyrelse den 4. maj 2015 og ændret på møde i Hørsholm
Kommunalbestyrelse den 28. august 2017 (tilføjelse af punkt 4.1, 2. pkt.).
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