
�
Tilhavebestyrelsen	  
Referat	  af	  bestyrelsesmøde	  20.	  august	  2014	  kl	  1700	  
c\bestyrelse\b-‐møde	  200814-‐7	  !
Rungsted	  Kyst,den	  22.	  august	  2014	  	  !
Deltagere:	   Ove	  Petersen,	  OP	  
	   Eskil	  Trolle,	  ET	  
	   Jesper	  Christensen,	  JC	  
	   Finn	  Henriksen,	  FH	  
	   Niels	  Ryhding,	  NR	  
	   Hans	  Laugesen,	  HL	  
	   Birger	  Hoff,	  BH	  
	   Peter	  Nørlyng,	  PN	  !
Fraværende:	  Otto	  B	  Christiansen,	  OBC	  !
Andre	  deltagere:	  
	   	  	  	  Henrik	  Kristensen,	  HEK	  !!

a. Bemærkninger	  til	  dagsordenen  !
b. Bemærkninger	  til	  meddelelser	  

Ingen	  

Dagsorden:	  
	  	  
Pkt.	  1	  Godkendelse	  af	  beslutningsreferat	  21.	  maj	  2014	  
Godkendt	  pr.	  mail	  !
Pkt.	  2	  Havnebestyrelsens	  udtalelse	  til	  kommunalbestyrelsen,	  i	  
forb.	  med	  kommunens	  beslutning	  om	  hjemtagelse	  af	  havnen	  til	  
en	  kommunal	  institution	  18.	  juni	  2014	  	  !
Udtalelsen	  holder	  fast	  i	  alle	  de	  forhold	  der	  primært	  peger	  på	  det	  
forkerte	  i	  at	  kommune	  hjemtager	  alle	  havnens	  aktiver,	  som	  
aktiekapitalen	  og	  sejlernesindskud.	  !
Bestyrelsen	  vedtog	  at	  sende	  havnens	  udtalelse	  om	  
kommunalbestyrelsens	  beslutning	  om	  hjemtagelse	  af	  havnen	  den	  18.	  
juni	  2014.	  	  !
HL	  og	  OBC	  (ved	  fuldmagt)	  ønskede	  ikke	  at	  være	  medunderskrivere	  
på	  udtalelsen.	  



�
Pkt.3	  Tvangsindløsning	  af	  mindretalsaktionærer	  i	  Rungsted	  
Havn	  a/s	  
Fra	  kommunen	  var	  kommet	  et	  ønske	  om	  havnens	  stillingtagen	  til	  
betingelserne	  for	  kommunens	  tvangsindløsning.	  Der	  er	  tidligere	  
udtalt	  fra	  havnen	  at	  betingelserne	  var	  rimelige	  ved	  en	  frivillig	  
indløsning,	  men	  på	  det	  tidspunkt	  var	  det	  en	  a/s	  løsning	  der	  blev	  
arbejdet	  efter,	  men	  nu	  er	  det	  en	  hjemtagningsløsning	  kommunen	  
satser	  på,	  og	  det	  mener	  bestyrelsen	  er	  urimeligt,	  når	  der	  lægges	  op	  til	  
en	  indløsningskurs	  på	  100.	  !
ET	  havde	  forfatter	  forslag	  brev	  der	  redegør	  for	  det	  urimelige	  overfor	  
mindretalsaktionærerne.	  !
Pkt.	  4	  Overdækning	  af	  havnens	  træterrasser	  mod	  syd	  bassinet	  
og	  orden	  nord	  for	  restauranterne.	  
Bestyrelsen	  fastslog	  at	  alle	  forretrningsdrivende	  skal	  følge	  havnen	  
retningslinjer	  for	  al	  udendørs	  inventar,	  skiltning,	  overdækning	  m.m.	  
I	  modsat	  fald	  vil	  de	  udvendige	  lejemål	  blive	  opsagt,	  og	  alle	  disse	  
lejemål	  er	  etårige	  for	  kalenderåret.	  !
Pkt.	  5	  Klubberne	  orienterer	  
KDY:	  Intet	  at	  bemærke.	  	  
Roklub:	  Tangproblemerne	  er	  formentlig	  blevet	  klaret	  indtil	  videre,	  da	  
der	  sammen	  med	  strandejerne	  er	  skaffet	  en	  sponsor,	  der	  	  så	  sammen	  
med	  kommunen,	  	  kan	  få	  \jernet	  tangen.	  
Der	  er	  kanindåb	  den	  30.	  august	  kl1500	  foran	  Nokken.	  !!
Pkt.	  6	  Eventuelt	  
Intet	  emne	  !!
Med	  venlig	  hilsen	  !!
Ove	  Petersen	   	   Henrik	  Kristensen	  
Formand	   	   	   Havnemester


