
Til	  Havnebestyrelsen	  

Beslutningsreferat	  fra	  bestyrelsesmøde	  13.	  december	  2012	  kl	  1800	  
c\bestyrelse\b-‐møde	  131212-‐5	  

	  

Rungsted	  Kyst,	  den	  17.	  december	  2012.	  	  

Deltagere:	   Ove	  Petersen	  (OP)	  
	   Eskil	  Trolle	  (ET),	  (deltog	  efter	  pkt.	  3)	  
	   Karsten	  Eckert	  (KE)	  

	   Jesper	  Christensen	  (JC)	  
	   Hans	  Grønberg	  (HG)	  
	   Finn	  Henriksen	  (FH)	  

	   Niels	  Ryhding	  (NR)	  
	   Otto	  Bjørn	  Christiansen	  (OBC)	  
	   Hans	  Laugesen	  (HL)	  

Andre	  deltagere	  

	   Henrik	  Kristensen	  (HEK),	  ref.	  

a. Bemærkninger	  tildagsordenen	  
Ingen	  

b. Bemærkninger	  til	  meddelelser	  

Ingen	  

Dagsorden:	  

Pkt.	  1	  Godkendelse	  af	  beslutningsreferat	  24.	  oktober	  2012.	  
Godkendt:	  

Pkt.	  2	  Ophørende	  dækning	  af	  stormflodsskader	  pr.	  1.	  oktober	  2012.	  
Ophøret	  betyder	  at	  der	  er	  stor	  risiko	  for	  at	  havne	  kan	  gå	  konkurs,	  ved	  store	  skader	  og	  

manglende	  økonomiske	  muligheder.	  Havnen	  protesterer	  overfor	  ministeriet	  sammen	  
med	  FLID.	  Det	  undersøges	  også	  hvad	  de	  traditionelle	  forsikringsselskaber	  kan	  tilbyde,	  
men	  det	  formodes	  at	  være	  begrænset,	  hvis	  præmien	  skal	  holdes	  på	  et	  rimeligt	  

niveau.	  

Pkt.	  3	  KDY	  Klubhus	  
KDY	  forsøger	  at	  få	  solgt	  klubhuset	  og	  samtidig	  bygge	  et	  mindre,	  der	  hvor	  sejlskurerne	  
er	  i	  dag.	  Årsagen	  til	  ønsket	  om	  salg	  er	  meget	  dyr	  vedligehold,	  og	  funktionaliteten	  er	  

ikke	  god.	  Havnen	  følger	  sagen.	  

Pkt.	  4	  QR	  koder	  til	  Rungsted	  Havn	  
De	  efterhånden	  almindelige	  QR	  koder	  er	  indført	  på	  på	  havnen.	  Koderne	  sættes	  op	  på	  

alle	  havnens	  skilte	  og	  tryksager.	  Meningen	  er	  at	  havnens	  gæster	  på	  deres	  smartfhone	  



kan	  downloade	  havnens	  hjemmeside,	  med	  de	  relevante	  informationer	  havnens	  

gæster	  kan	  tænkes	  at	  ønske.	  

Pkt.	  5	  Klubberne	  orienterer:	  
KDY:	  Klubbens	  økonomi	  er	  i	  bedring,	  og	  forventes	  en	  yderligere	  udvikling	  i	  det	  
kommende	  år.	  KDY	  slos	  dog	  med	  en	  lovlig	  storgæld.	  

Roklubben:	  Nybyggeriert	  med	  vinterroningen	  i	  centrum	  er	  færdigt,	  og	  fungerer	  

meget	  tilfredsstillende.	  

Kajakklubben:	  Har	  det	  godt.	  

Vinterbaderne:	  Har	  det	  godt	  med	  det	  kolde	  vand.	  Klubben	  har	  tilbagebetalt	  det	  korte	  
finansierings	  lån,	  i	  forbindelse	  med	  reetablering	  af	  badebroen	  efter	  stormfloden	  	  i	  
efteråret	  2011.	  

Pkt.	  6	  Eventuelt	  

Der	  er	  nu	  etableret	  3-‐timers	  parkering	  på	  kommunens	  havnevej,	  mellem	  
havnekontoret	  og	  Nokken.	  Det	  skulle	  gerne	  give	  bedre	  parkeringsmuligheder	  for	  
erhvervslivets	  kunder.	  

Med	  venlig	  hilsen	  

	  

Ove	  Petersen	   	   	   Henrik	  Kristensen	  
bestyrelsesformand	   	   Havnemester	  


