Til Havnebestyrelsen
Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde 2. november 2016
c\bestyrelse\b-møde 021116-3

Rungsted Kyst, den 3. november 2016
Deltagere:

Jørgen Lindegaard, JLI, formand
Niels Ryhding, NR
Eskil Trolle, ET
Eva Juul, EJ
Knud Nordby, KN
Lars Vestergaard, LV
Nicolai Møller Andersen, NMA

Afbud:

Karsten Eckert, KE
Ove Petersen, OP

Andre deltagere: Anders Ulf Söderberg, AUS
Henrik Kristensen, HEK, ref.
Bemærkninger til dagsordenen
Ingen

Dagsorden
Pkt. 1 Velkommen til den nye havnechef Anders Ulf Söderberg
Anders er startet på havnekontoret 1. november, og tiltræder sin stilling
officielt 1. januar 2017.

Pkt. 2 Godkendelse af beslutningsreferat 17. august 2016
Godkendt pr mail
Pkt. 3 Udkast til driftsbudget 2017
HEK gennemgik budgettet, og efter et par små rettelser blev det
godkendt. Der skal dog ses om udgifterne til telefon og internet ikke
kan gøres billigere, med al den konkurrence der p.t. er på markedet.
Det tilrettede budget fremsendes til bestyrelsen.
Pkt. 4 Havnerenoveringen, nord – og sydmolen
Vejret har drillet på det sidste, så der har været en del vejrligsdage.
Dette og forsinkelse af acorbet træleverancer, gør at renoveringen
først kan afsluttes omkring jul.

KE havde spurgt om yderligere begrundelse for at påfylde ral langs
molehalsene, som tidligere er vedtaget af bestyrelsen. Ral kom på
for at stabilisere de nye meget tungere stenmoler, der giver et noget
større tryk ind mod havnen. Oprindelige vanddybde tilbage i
1970érne er efter tegningerne beregnet til max 2,5m, men der har
faktisk været uddybet til ca. 3,5 m i mange år, og det er en del for
meget med den nye molevægt. Dette fakta var ikke oplyst til
havnens rådgiver.
Pkt. 5 Forslag til ændring af indsejlingen til Rungsted Havn
v/LV
LV præsenterede et nyt forslag mærket A 14. oktober 2016, som
udvalget satser på.
Forslaget er til nabohøring, og det forventes at Kystdirektoratet kan
kommentere forslaget ca. 1.december 2016.
Under forudsætning af at bestyrelsen godkender projektet, skal
havnens rådgiver Sweco gennemarbejde projektet, så der kan
udarbejdes budget.
(Forslag vedlægges ref.)
Pkt. 6 Diverse meddelelser
a. Havnekontoret:
TV-overvågningen er under montering, og forvendes færdig snarest
i indeværende måned.
På trods af en middelmådig sommer, har havnen haft 4.085
besøgende gæstebåde i sommermånederne, og det er det højeste
antal siden 1991.
Der afholdes årsmøde for havnen den 24. november 2016, i KDY´s
lokaler. Alle havnens brugere og kommunens borgere er velkomne.
Der afholdes afskedsreception for havnemester Henrik Kristensen,
der går på pension, den 16. december også i KDY´s lokaler. Der vil
også være lejlighed til at hilse på hans afløser Anders Söderberg.
b. Bådpladslejere
Ingen bemærkninger
c. Rungsted Sejlklub
Ingen bemærkninger
d. KDY
Vintertræningen for optimister er i gang. Ellers ingen
bemærkninger.
e. Søsportsklubbene
Klubberne har haft deres årlige møde, og der var generelt
tilfredshed med tingenes tilstand.

Vandskiklubben savner p-pladser ved deres klubhuset, men
det er svært at gøre noget ved, da hele området er et
bådservice område.
f. Erhvervsforeningen
P-pladsmanglen på havnen er fortsat et problem for
erhvervslivet, men det er svært at gøre noget ved det
problem. Havneområdet trænger til nye og friske
trafikopstregninger. Havnen gennemgår opstregningerne til
foråret.
Pkt. 7 Eventuelt
JLI havde modtaget et oplæg til et samarbejde med firmaet Boatflex.
Ideen er udlejning af private både i visse perioder, som AirB&B´s
ide om deleøkonomi. Der var noget usikkerhed om hvad havnen
kunne få ud af det, men oplægget vedlægges dette ref.
Med venlig hilsen
Jørgen Lindegaard
Formand

Henrik Kristensen
Havnemester
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