
Til	  Havnebestyrelsen	  
Referat	  af	  bestyrelsesmøde	  og	  generalforsamling	  den	  21.	  maj	  2014	  
c\bestyrelse\b-‐møde	  210514-‐4	  

Rungsted	  Kyst,	  den	  27.	  maj	  2014	  	  

Deltagere:	   Ove	  Petersen,	  OP	  
	   Eskil	  Trolle,	  ET	  
	   Jesper	  Christensen,	  JC	  
	   Finn	  Henriksen,	  FH	  
	   Karsten	  Eckert,	  KE	  
	   Niels	  Ryhding,	  NR	  
	   Hans	  Laugesen,	  HL	  
	   Otto	  B.	  Christiansen,	  OBC	  

Fraværende:	   Hans	  Grønberg,	  HG	  

Andre	  deltagere:	  	  
	   Henrik	  Kristensen,	  HEK	  (ref)	  

a. Bemærkninger	  til	  dagsordenen	  
Ingen	  

b. Bemærkninger	  til	  meddelelser	  
Ingen	  meddelelser	  

Dagsorden	  (Ordinært	  bestyrelsesmøde)	  kl	  1700	  

Pkt.	  1	  Godkendelse	  af	  beslutningsreferat	  20.	  marts	  2014	  	  
Godkendt	  pr.	  mail	  
	  
Pkt.	  2	  Forsikringsforhold	  
Der	  forhandles	  med	  Codan	  om	  etablering	  af	  en	  stormflodsforsikring	  for	  
havneanlæggene,	  til	  afløsning	  af	  Stormrådets	  sikringsordning.	  

Det	  forventes	  at	  et	  færdigt	  oplæg	  foreligger	  snarest	  efter	  1.	  september	  2014.	  
Efter	  en	  eventuel	  godkendelse	  af	  bestyrelsen,	  kan	  ordningen	  så	  træde	  i	  kraft	  i	  
efteråret	  	  2014.	  

En	  ansvarsforsikring	  tegnet	  af	  havnen	  for	  alle	  havnens	  både	  blev	  drøftet.	  
Problemet	  er	  at	  alle	  havnens	  både,	  efter	  havnens	  regler,	  skal	  være	  
ansvarsforsikret,	  men	  det	  er	  næsten	  umuligt	  at	  kontrollere	  om	  de	  faktisk	  er	  
det.	  Når	  en	  sejler	  får	  tildelt	  en	  plads,	  fremvises	  en	  forsikringspolice	  til	  havnen,	  
men	  allerede	  året	  efter	  kan	  den	  måske	  ikke	  være	  betalt,	  og	  så	  har	  sejleren	  ikke	  
længere	  en	  forsikring.	  Havnen	  kan	  forsikre	  en	  båd	  til	  en	  præmie	  på	  50kr.	  pr	  år.	  



Bestyrelsen	  tog	  ikke	  stilling	  til	  forslaget,	  og	  punktet	  kommer	  på	  igen	  til	  næste	  
b-‐møde.	  

Pkt.	  3	  Havnens	  flydebroer	  og	  deres	  tilstand	  
Flydebroerne	  bliver	  i	  øjeblikket	  afrenset	  under	  vandoverfladen,	  for	  at	  
konstatere	  en	  eventuel	  forlængelse	  af	  deres	  levetid.	  Efter	  undersøgelserne	  
indkaldes	  vort	  tekniske	  udvalg,	  sammen	  med	  eksterne	  specialister,	  for	  en	  
evaluering.	  

Pkt.	  4	  Klubberne	  orienterer	  
KDY:	  KDY´s	  direktør	  Anders	  Kristensen	  stopper	  i	  KDY,	  for	  at	  tiltræde	  en	  stilling	  i	  
Norge.	  
Roklubben:	  Der	  er	  gang	  i	  alle	  aktiviteter	  her	  ved	  sæsonstart.	  

Pkt.	  5	  Eventuelt	  
Intet	  emne	  

Generalforsamling	  kl	  1800	  
Referat	  følger	  fra	  generalforsamlingens	  dirigent	  snarest.	  

Konstituerende	  bestyrelsesmøde	  
Til	  bestyrelsen	  havde	  generalforsamlingen	  valgt:	  Ove	  Petersen,	  Eskil	  Trolle,	  
Jesper	  Christensen,	  Finn	  Henriksen,	  Niels	  Ryhding,	  Hans	  Laugesen,	  Otto	  B	  
Christiansen,	  Birger	  Hoff	  og	  Peter	  Nørlyng.	  

Pkt.	  1	  Valg	  af	  bestyrelsesformand	  
Ove	  Petersen	  blev	  valgt	  til	  bestyrelsesformand	  

Pkt.	  2	  Valg	  af	  bestyrelsens	  næstformand	  
Eskil	  Trolle	  blev	  valgt	  til	  bestyrelsens	  næstformand	  

Pkt.	  3	  Eventuelt	  
Intet	  emne	  

	  

Med	  venlig	  hilsen	  

Ove	  Petersen	   	   	   Henrik	  Kristensen	  
Formand	   	   	   Havnemester	  

	  

	  


