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Forårshilsen fra havnebestyrelsen 

 

Det er nu godt et år siden bestyrelsen besluttede sig til at ville udvikle Rungsted Havn til en moderne kendt 

kvalitetshavn, der er et åndehul med masser af liv og livskvalitet, der er så attraktiv, så den giver mange flere lyst til 

flere sikre trygge oplevelser på, i og ved vandet. 

 

Og vi er kommet langt i vor afklaring af, hvordan havnen bedst udvikler sig til også i fremtiden at være denne oase 

med masser af liv året rundt. 

 

For at dele vore tanker og overvejelser har vi lavet notatet: "Rungsted Havn, stagnation eller visioner", som du kan 

læse via LINK: https://rungsted-havn.dk/wp-content/uploads/2019/03/Rungsted-Havn-Vision-2019.pdf 

 

Her er den korte version af bestyrelsens overvejelser: 

Først og fremmest står havnen foran en tiltrængt renovering indenfor molerne over de næste fem år. Det er ikke så 

nemt at se, hvis man ikke lige ved det. Men flydebroerne er allerede 5 år ældre end lovet og vore dykkere siger, at det 

er tid til at begynde planlægningen af nye flydebroer. Gæstebroen trænger voldsomt til en overhaling ligesom 

understøtningerne af broerne langs ydermolerne er meget tyndslidte. Og så trænger det yderste af ydermolerne også til 

en overhaling. Måske ikke så mærkeligt, når nu havnen har passeret sine 45 år. I alt har vi en renoveringsplan til i alt 

27 mio. kr. over de næste 5 år. 

 

Havnen er meget populær ikke mindst blandt bådpladslejerne kunne vi se af vor undersøgelse. Stor tak til de rigtig 

mange, der tog sig tid til at svare. Det bekræftede os i, at vore overvejelser og prioriteter er meget i overensstemmelse 

med bådpladslejernes. 

 

En anden stor udfordring er den meget lange venteliste med godt 750 familier, der hvert år troligt betaler for på et eller 

andet tidspunkt at kunne få en plads I havnen. Selvom der er ca 60, der opgiver sin plads om året er listen stadig lige 

lang. Vi har netop gennemført en undersøgelse af ventelisten for at kende behovet mere præcist mht. tid og 

bådstørrelse. I bestyrelsen føler vi os beklemt ved det faktum, at mindst 100 har et akut behov for at lægge deres båd i 

havnen med kort varsel. Derudover er der andre godt 100 familier, der med lidt større usikkerhed også har behov 

indenfor kortere tid. Det er rigtig mange at udelukke fra at kunne nyde livet i sin båd og på vandet sammen med os 

andre. Det kunne vi godt tænke os at gøre noget ved. 

 

Derfor har vi, som det ses i notatet, dykket langt ned i mulighederne for at gøre havnen endnu bedre ikke alene for de 

privilegerede, der allerede har deres på det "tørre" med en plads i havnen, men også gennemtænke mulighederne for at 

flere, der gerne vil, også kan komme til at nyde havnen. Planerne forholder sig naturligvis også til problemerne med 

f.eks. trafikken, plads til klubhuse, til foreninger, der gerne vil være aktive på havnen, børnene, gæstesejlerne, de 

badende, de fiskende mfl. Vi er langt med planerne om et klubhus til Rungsted Sejlklub. Heldigvis har 

vandskiklubben været meget imødekommende, så de deler deres klubhus med Rungsted Sejlklub indtil, de har deres 

eget på plads. 

 

Med rettidig omhu har vi derfor skitseret 3 mulige løsninger, så vi ikke ærgrer os, når først vi har brugt de ret store 

beløb, som vi under alle omstændigheder skal afholde i de nærmeste år. 

 

Vi er ikke ved vejs ende med at finpudse de 3 muligheder. Blandt andet mangler vi fortsat at afklare realistiske 

finansieringsmuligheder, hvorfor vi de næste måneder dykker videre ned i de 3 muligheder og måske kommer der 

afledede muligheder ud af det. Når vi mener, at have en række realiserbare løsningsmuligheder godt gennemarbejdet, 

så vil alle få rig mulighed for at kommentere og dermed inspirere bestyrelsen. 

 

Vi glæder os til en god debat om, hvordan vi kan gøre Rungsted Havn til en endnu mere attraktiv havn også for dem, 

der lever livet på ventelisten. 

 

Rigtig godt forår 

Bestyrelsen  
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