Til Havnebestyrelsen
Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde 6. september 2017
Rungsted Kyst, 8 september 2017
Deltagere:
Niels Ryhding, NR, fungerende formand
Eva Juul, EJ
Lars Vestergaard, LV
Karsten Eckert, KE
Ove Petersen, OP
Eskil Trolle, ET
Nicolai Møller Andersen, NMA
Hans Jørgen Laugesen, HJL
Andre deltagere: Anders Söderberg, AS Havnechef, ref.
Afbud: Knud Nordby, KN

Dagsorden
Pkt. 1 Godkendelse af beslutningsreferat af 30. august 2017
Godkendt på mødet.
Pkt. 2 Valg til havnebestyrelsen blandt bådpladslejerne.
Bestyrelsen nedsatte et valgudvalg, der i samarbejde med havnens administration, skal udarbejde et
valgregulativ. Valgudvalget består således af Eva Juul og Hans J. Laugesen.
Pkt. 3 Opsamling - orienteringsmøde vedr. ny indsejling, v/LV
På grund af det store fremmøde blev det besluttet at kommende møder vil blive henlagt til større lokaler
udstyret med Audio & Video system.
LV redegjorde for orienteringsmødet afholdt den 30/8.
Herefter fulgte en meningsudveksling omkring opfattelsen af mødets karakter, indkomne forslag og
pladslejerenes synspunkter. Der kunne ikke opnås enighed i bestyrelsen om en fælles opfattelse af
orienteringsmødet. NMA udtalte på vegne af Rungsted Sejlklub, at projektet burde stoppes.
Projektgruppen vil arbejde videre med de indkomne forslag, herunder størrelsen på et nyt for bassin,
indsejlingsretning og farthæmmende foranstaltninger.
I denne forbindelse blev det nævnt, at de allerede udarbejdede tilstandsrapporter skulle danne grundlag
for tilrettelæggelse af fremtidige projekter.
Formanden bad bestyrelsen om at udsætte alle væsentlige beslutninger indtil den nye bestyrelse træder
sammen i januar 2018.

Pkt. 4 Bestyrelsen, herunder velkommen til Hans J. Laugesen
Hans J. Laugesen blev budt velkommen til bestyrelsen. HJL indtræder som bestyrelsesmedlem i stedet for
Jørgen Lindegaard. HJL har tidligere siddet i bestyrelsen for Rungsted Havn.
Bestyrelsen besluttede at der ikke udpeges en næstformand for den resterende bestyrelsesperiode frem til
udgangen af 2017.
Pkt. 5 Eventuelt
Ingen bemærkning
Pkt. 6 Bestyrelsen privat
Ingen bemærkning
Fremtidige mødedatoer:
22/11
13/12
Årsmøde 2017 vil blive afholdt onsdag den 29. november 2017 – kl. 19:00 på Rungstedgård - Rungsted
Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst.

Med venlig hilsen
Niels Ryhding
Fungerende Formand

Anders Söderberg
Havnechef

