
Til	  Havnebestyrelsen	  

Beslutningsreferat	  fra	  bestyrelsesmøde	  den	  29.	  august	  2012	  kl	  1700	  
c\bestyrelse\b-‐møde	  290812-‐7	  

Rungsted	  Kyst,	  den	  3.	  august	  2012	  	  

Deltagere:	   Ove	  Petersen	  (OP)	  
	   Eskil	  Trolle	  (ET)	  
	   Karsten	  Eckert	  (KE)	  

	   Hans	  Laugesen	  (HL)	  
	   Jesper	  Christensen	  (JC)	  

Fraværende:	   Hans	  Grønberg	  (HG)	  
	   Finn	  Henriksen	  (FH)	  

	   Niels	  Ryhding	  (NR)	  
	   Otto	  Bjørn	  Christiansen	  (OBC)	  

Sndre	  Deltagere:	  
	   Henrik	  Kristensen	  (HEK),	  ref.	  

a. Bemærkninger	  til	  dagsordenen	  
Ingen	  

b. Bemærkninger	  til	  meddelelser	  
Bestyrelsen	  vil	  gerne	  have	  en	  liste	  over	  erhvervsdrivende	  i	  havnen	  

og	  deres	  lokation.	  
	  
Der	  blev	  forespurgt	  om	  der	  kunne	  komme	  bedre	  kontrol	  med	  at	  

undgå	  gratister	  af	  beddinggæster	  når	  der	  ikke	  er	  havnevagt.	  Det	  
kan	  kun	  lade	  sig	  gøre	  med	  store	  investeringer	  til	  bomsystemer,	  der	  
næppe	  kan	  tilbagebetale	  sig.	  Vi	  	  må	  nok	  leve	  med	  at	  der	  komme	  

visse	  gratister,	  men	  vi	  prøver	  på	  at	  begrænse	  antallet.	  

Dagsorden:	  

Pkt.	  1	  Godkendelse	  af	  beslutningsreferat	  23.	  maj	  2012	  	  
Godkendt,	  og	  er	  lagt	  på	  hjemmesiden.	  

Pkt.	  2	  ref.	  af	  generalforsamling	  23.	  maj	  2012	  	  
Udleveret	  ti	  orientering	  

Pkt.	  3	  Perioderegnskab	  (01012012	  –	  31072012)	  

De	  konti	  der	  udviste	  differencer	  til	  budget	  blev	  gennemgået.	  Grundet	  vejret	  
og	  den	  økonomiske	  krise	  er	  der	  en	  nedgang	  i	  havnens	  gæsteantal.	  	  

Stormfloden	  den	  27.	  nov.	  11	  bevirkede	  en	  ekstraordinær	  omkostning	  til	  

renovering	  på	  523.544	  kr.	  



Bestyrelsen	  vedtog,	  efter	  ansøgning,	  at	  finansiere	  vinterbadernes	  badebro	  

med	  max.	  254.000	  kr.,	  Hek	  forhandler	  en	  aftale	  på	  plads.	  

Bestyrelsen	  ønsker	  at	  der	  fremover	  fremkommer	  en	  ”status”	  i	  
perioderegnskaberne.	  

Pkt.	  4	  Parkeringsforhold	  på	  havnen	  
Efter	  høring	  hos	  kommunen	  om	  diverse	  mulige	  parkeringsforbedringer,	  

vedtog	  bestyrelsen	  at	  der	  gennemføres	  3	  timers	  (kl.	  0800	  –	  1700)	  parkering	  
på	  havnevejen	  på	  vejstykket	  der	  går	  øst/vest.	  Parkeringsordning	  for	  
havnens	  egne	  p-‐områder,	  venter	  til	  områderne	  er	  matrikuleret	  til	  

havneselskabet	  fra	  kommunen.	  

Pkt.	  5	  Renovering	  af	  KDY	  flagmast	  
Det	  var	  ikke	  muligt	  at	  opnå	  enighed	  om	  havnen	  skulle	  betale	  for	  
renoveringen	  af	  flagmasten.	  Prisen	  udgør	  89.835	  kr..	  P.g.a.	  for	  mange	  

fraværende	  bestyrelsesmedlemmer,	  var	  bestyrelsen	  ikke	  beslutningsdygtig	  
om	  punktet.	  Punktet	  udsættes	  derfor	  til	  næste	  møde.	  

Pkt.	  6	  Klubberne	  orienterer	  

KDY:	  OL	  gik	  fint,	  og	  KDY	  var	  meget	  tilfreds	  med	  resultaterne	  for	  deres	  
deltagende	  medlemmer.	  

KDY	  afventer	  fortsat	  Statsforvaltningens	  stillingtagen	  til	  den	  løbende	  
havnesag,	  og	  der	  går	  nok	  yderligere	  et	  par	  måneder.	  

Pkt.	  7	  Eventuelt	  

Intet	  emne	  

	  

	  

Ved	  venlig	  hilsen	  
	  
	  

Ove	  Petersen	   	   	   Henrik	  Kristensen	  
Bestyrelseformand	   	   Havnemester	  

	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  


