
 
Til Havnebestyrelsen 
Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde 18. januar 2017 
 
Rungsted Kyst, februar 2017  
Deltagere: 
 
Jørgen Lindegaard, JLI, formand 
Niels Ryhding, NR 
Eskil Trolle, ET 
Eva Juul, EJ  
Knud Nordby, KN 
Lars Vestergaard, LV 
Karsten Eckert, KE 
Ove Petersen, OP  
 
Afbud: 
Nicolai Møller Andersen, NMA  
  
Andre deltagere: Anders Söderberg, AS Havnechef, ref.  

Bemærkninger til dagsorden 
Ingen.  
Fremadrettet vil indkaldelse til bestyrelsesmøde kun blive fremsendt pr. e-mail. 

 
Dagsorden 
 
Pkt. 1 Godkendelse af beslutningsreferat af 2. november 2016 
Godkendt pr. mail. 
 
Pkt. 2 Havnerenoveringen, nord- og syd mole 
Det blev besluttet at Havnens revisor, skal udarbejde et særskilt regnskab og beretning for 
renoveringsprojektet. Dette fremlægges på næste bestyrelsesmøde den 26. april. 
KE - stillede spørgsmål til hvorfor Entreprenøren ikke havde fyldt sten på den inderste del af nordlige 
bølgeskærmen, fra stranden og 135 meter mod øst. (Nordmolen er 355 meter total). KE hentyder til, at 
ifølge renoveringsplanen, skulle hele nordmolen fyldes op med overskydende sten af den gamle runde 
type, for at undgå overskyl, underminering af molen, samt beskytte havnens installationer. AS -  
beslutning om at udelade de 135 meter på nordmolen, er truffet af tidligere havnemester HEK. 
Begrundelse: Der har aldrig opstået skade på den omtalte strækning, da vanddybden er begrænset. 
Havnen sparede ca. 500.000 kr. i anlægsomkostninger. 
 
Pkt. 3 Ventelistegebyr 2018 v/AS 
Ventelisten til en havneplads er på 723 personer. Ved udgangen af 2016 havde havnen kun modtaget 
ca. 70 svarkort, med ønske om plads i den kommende sæson. Det gav anledning til en diskussion om 
hvorvidt ventelisten giver et retvisende udtryk for hvor mange der reelt ønsker en bådplads. Det blev 
besluttet at fastholde venteliste gebyret på kr. 200 



 
Havnen vil i fremtiden undersøge hvilke tiltag der kan implementeres for at ventelisten giver et mere 
retvisende udtryk for den aktuelle søgning af havneplads. 
 
 
Pkt. 4 Offentlig badestrand ved Rungsted Havn v/AS 
Der er en bred opfattelse hos havnens gæster, at stranden er en del af Rungsted Havn. Det 
afføder en del henvendelser til havnekontoret, vedr. affald, toiletter, rengøring, moler, vedligehold etc. 
Havnen har været i dialog med Hørsholm kommune om de årlige omkostninger ved stranddriften. Vi 
drøfter muligheden for at løse disse opgaver i fælleskab, for at opnå større tilfredshed hos havnens og 
strandens gæster. Det springende punkt er økonomien i et sådant samarbejde. Det undersøges 
nærmere og punktet genoptages på kommende bestyrelsesmøde i april 2017. 
 
 
Pkt. 5 Opholds og badeterrasser langs ydermoler 
Vi har modtaget en henvendelse fra Hørsholm kommune, vedr. muligheden for at opføre 
opholdsplatforme, placeret på ydersiden af hegnet, på enten nord eller syd mole. Kommunen har pga. 
henvendelse fra en række Hørsholm borger, bevilget ca. 700.000 kr. til projektet i 2014. 
Der har været afholdt et møde mellem kommunen og Havnen chefen. Bestyrelsen måtte konkludere at 
700.000 er langt fra tilstrækkelig hvis løsning skal overleve kommende storme. 
Parkeringsproblematikken skal også løses. Især parkering ved den nordlige mole er problematisk. 
 
Pkt. 6 Forslag til ændring af indsejlingen til Rungsted Havn v/ LV 
LV gennemgik projektet og status på ansøgningen der ligger hos Kystdirektoratet. Vi forventer en 
endelig afklaring fra Kystdirektoratet medio marts 2017. 
LV fremlagde økonomi for projektet. En ”skrabet” løsning, bestående af en bølgeskærm/stensætning 
samt molehoveder, skønnes at beløbe sig til ca. 6 millioner. 
Arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard, har beregnet at havnen vil kunne indrette nye havnepladser i 
det bestående for-bassin, som bør kunne indbringe 200-250.000 årligt. 
KE forholder sig kritisk til hvorvidt det er muligt at finansiere en ny indsejling, gennem udlejning og 
drift af nye pladser. 
ET ønsker at føre til protokols – før ny indsejling kan besluttes, skal udgiften hertil først vedtages af 
Havnebestyrelsen. ET stiller sig i øvrigt tvivlende overfor hvorvidt pladslejerne ønsker at betale for ny 
indsejling. 
LV sender tegninger og økonomiske beregninger pr. e-mail. 
 
 
Pkt. 7 Diverse meddelelser 

a. Havnekontoret: Forslag til ny hjemmeside er under udarbejdelse. 
Der arbejdes på et forslag til ny og moderne hjemmesiden der skal fungere som platform for 
digitalisering, af havnekontorets processer i forbindelse med kommunikation mellem kontoret og 
pladslejere.  
b. Diverse reparationer iværksat, som følge af storme. v/AS 
I februar og marts vil der blive udført reparationer på: Vandskibro, hegn på sydlige molehals, 
gæstebro foran Nokken, el-anlæg på sydlige molehals. 
c. Bådpladslejerne: 
Ingen bemærkninger. 
d. Rungsted Sejlklub: Status på klubhus og jollepladser. v/NMA (oplyst per e-mail) 



 
Der samarbejdes med Hørsholm Kommune om klubhus. Klubben har modtaget 2 mindre både via 
Sponsoraftale. RS vil få tildelt plads på land, til deres både, i forlængelse af KDY´s område mod syd 
på den store P-plads. Medlemstallet er stigende. 
e. KDY:  
Ingen bemærkning. 
f. Søsportsklubberne: v/NR 
Roklubben fik afværget stormskader ved stor egen indsats, takket været klubmedlemmer 
g. Erhvervsforeningen: Havnefestival 25-26. August 2017. v/KN  
KN orienterede kort om den kommende havnefestival. 

 
Pkt. 8 Eventuelt 
Ingen bemærkning. 
 
Pkt. 9 Bestyrelsen privat 
Ingen bemærkning. 
 
Næste møde afholdes 26. april 2017 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Jørgen Lindegaard  Anders Söderberg 
Formand   Havnechef 


