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Til	  Havnebestyrelsen	  
Beslutningsreferat	  fra	  bestyrelsesmøde	  den	  24.	  okt.	  2012	  kl	  1700	  
c\bestyrelse\b-‐møde	  241012-‐6	  
	  
Rungsted	  Kyst,	  den	  26.	  okt.	  2012	  	  
	  
Deltagere:	   Ove	  Petersen	  (OP)	  
	   Eskil	  Trolle	  (ET)	  
	   Karsten	  Eckert	  (KE)	  
	   Jesper	  Christensen	  (JC)	  
	   Hans	  Grønberg	  (HG)	  
	   Finn	  Henriksen	  (FH)	  
	   Niels	  Ryhding	  (NR)	  
	   Otto	  Bjørn	  Christiansen	  (OBC)	  
	  
Fraværende:	   Hans	  Laugesen	  (HL)	  
	  
Andre	  deltagere:	  
	   Henrik	  Kristensen	  (HEK),	  ref.	  
	  
	  

a. Bemærkninger	  til	  dagsorden:	  
Ingen	  bemærkninger.	  

	  
b. Bemærkninger	  til	  meddelelser	  

Ingen	  bemærkninger.	  Det	  kan	  yderligere	  oplyses	  at	  Nelson	  Marine	  har	  
stoppet	  sine	  aktiviteter,	  og	  fraflytter	  forretningen	  endeligt	  31.	  dec.	  2012	  

	  
Dagsorden:	  
	  
Pkt.	  1.	  	  	  Godkendelse	  af	  beslutningsreferat	  29.	  august	  2012	  
	  Tidligere	  godkendt	  pr	  mail	  af	  alle.	  
	  
Pkt.	  2.	  	  Renovering	  af	  KDY´s	  flagmast	  
OBC	  medbragte	  fuldmagt	  fra	  HL,	  til	  brug	  ved	  en	  eventuel	  afstemning	  om	  dette	  punkt.	  
	  
Bestyrelsen	  vedtog	  at	  ET	  kontaktede	  KDY	  med	  et	  forslag	  om	  at	  havnen	  overtog	  
flagmasten,	  og	  dermed	  også	  stod	  for	  fremtidige	  vedligehold.	  
	  
Hvis	  havnen	  overtog	  flagmasten,	  skulle	  det	  herefter	  ikke	  være	  kun	  KDY	  der	  kunne	  
benytte	  den,	  men	  også	  de	  øvrige	  vandsportsklubber	  i	  havnen,	  dog	  efter	  nogle	  aftalte	  
spilleregler.	  
	  
Punktet	  om	  betaling	  af	  den	  nødvendige	  renovering,	  blev	  hermed	  udsat	  til	  næste	  b-‐
møde.	  	  
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Pkt.	  3.	  	  Engangsudgifter	  2013	  (budget)	  
Bestyrelsen	  vedtog	  budgettet,	  og	  der	  vil	  herefter	  være	  følgende	  arbejder	  i	  
begyndelsen	  af	  2013:	  

1. Næsten	  helt	  ny	  gæstebro	  ved	  Nokken	  	  
2. Nye	  varmtvandsbeholdere	  på	  de	  2	  store	  baderum	  
3. Maling	  af	  mastehus	  og	  småskure	  
4. Renovering	  af	  flagmast	  (ikke	  vedtaget	  endnu)	  
5. Rep.	  af	  brodæk	  på	  bro	  2	  	  
6. Tilstandsrapport	  for	  havneværkerne	  

	  
Pkt.	  4	  	  Havneleje	  2013	  
Forslag	  til	  en	  forhøjelse	  af	  gæstetakster,	  faste	  pladser,	  indskud,	  sæsonpladser	  og	  	  
diverse	  øvrige	  takster	  stiger	  5%	  excl.	  afrundinger,	  blev	  godkendt.	  
	  
Pkt.	  5	  Udkast	  til	  driftsbudget	  2013	  
Driftsbudgettet	  blev	  godkendt,	  og	  viser	  en	  omsætning	  på	  9,8	  mio	  mod	  forventede	  
9,4	  mio.	  i	  2012.	  
Havnen	  sigter	  efter	  endnu	  et	  ”hvile	  i	  sig	  selv	  resultat”.	  
	  
Pkt.	  6	  Klubberne	  orienterer	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
KDY:	  KDY´s	  ungdomsafdeling	  i	  Rungsted	  er	  blevet	  landets	  største,	  og	  en	  meget	  stor	  
succes.	  
	  
Vinterbaderne:	  Der	  var	  standerhejsning	  den	  6.	  oktober	  for	  vinterbadernes	  højsæson.	  
Der	  er	  i	  dag	  ca.	  450	  medlemmer.	  
	  
Roklubben:	  den	  27.	  oktober	  er	  der	  standernedhaling.	  Samme	  dag	  er	  der	  indvielse	  af	  
det	  nyindrettede	  motionslokale.	  
	  
Kajakklubben:	  Der	  har	  været	  en	  god	  tilgang	  i	  2012.	  Desværre	  lukker	  	  
kajakforretningen	  om	  få	  måneder,	  da	  den	  ikke	  kan	  klare	  den	  meget	  store	  
huslejeforhøjelse	  der	  samtidig	  træder	  i	  kraft.	  
	  
Søspejderne:	  har	  det	  godt,	  måske	  har	  der	  i	  år	  ikke	  været	  helt	  så	  mange	  aktiviteter.	  
	  
Pkt.	  7	  Eventuelt	  
Det	  blev	  aftalt	  at	  der	  arrangeres	  et	  frokostseminar	  primo	  2013,	  med	  det	  formål	  at	  
”se	  en	  fremtid	  for	  havnen	  frem	  til	  2020”.	  
	  
	  
	  
Med	  venlig	  hilsen	  
	  
	  
Ove	  Petersen	  	   	   Henrik	  Kristensen	  
Bestyrelsesformand	   	   Havnemester	  


