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Rungsted Havn - Stagnation eller Visioner
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Præambel: Kære KB, vi vil gerne fortælle Jer om vore visioner for Rungsted Havn. Men vi ønsker
ikke at spilde Jeres tid med salgstale eller skønmaleri. Virkeligheden er besværlig og kompleks og
da vi ønsker at være faktuelle og ærlige bliver dette notat derfor ganske tungt. For dog at gøre det
læseligt, har vi forsøgt at holde teksten fri af mange tal, som i stedet er samlet i noter og bilag.

Rungsted Havn, Stagnation eller Visioner
I dag
Enhver beskrivelse af visioner må nødvendigvis tage udgangspunkt i den aktuelle virkelighed.
Vi oplever, at Rungsted Havn er et væsentligt aktiv for Hørsholm Kommune og dets borgere. Noget
KB efter tilbageføringen af havnen til kommunalt eje kan være stolt af. Havnen er en kendt oase, som
nydes af mange af kommunens borgere og tiltrækker gæster langvejs fra, både sejlende og kørende.
Således viste en trafiktælling, at havnen har 3500 køretøjer dagligt (1). Selv om vinteren tiltrækker
restauranter og butikker mange besøgende. Det er et aktiv, både for de mange der dyrker en sport
relateret til havet, som for resten af kommunens borgere.
Havnen rummer sejlsport af høj klasse. Vi har to sejlklubber, Kongelig dansk Yachtklub (2) og
Rungsted Sejlklub (3), hvis aktiviteter er beskrevet i noterne. Udover i kraftcentret, hvor der trænes
på eliteniveau, rummer havnen mange tursejlere. Roning dyrkes i Rungsted Roklub (4) og
kajaksejlads i Rungsted Kajakklub (5), vandskiløber findes i Rungsted Kyst Vandskiklub (6),
vinterbadning dyrkes i Hørsholm-Rungsted Vinterbadelaug (7). I havnen findes desuden en
søspejdergruppe DDS Jon Little (8). Lystfiskeri udgår fra havnen, hvad enten det er fra egne joller
søsat fra slæbestedet (12) eller som deltager på de to professionelle fiskeskibe, der har base i havnen.
Men Rungsted Havn benyttes i høj grad også af kommunens andre borgere som et rekreativt
sted, hvor de kan spise på en af havnens mange restauranter, handle i butikkerne, lufte hunden eller
blot nyde havet, stranden og den hektiske maritime aktivitet. Det sidste nye er en af sejlerne længe
efterspurgt legeplads, som bestyrelsen planlægger anlagt til foråret.
Hertil kommer, at havnen tiltrækker gæstesejlere, som årligt med 4.000 overnattende både giver
ca. 10.000 turistovernatninger i kommunen. Rungsted Havn har de sidste år som forsøg været vært
ved en havnefest i august måned. Rungsted Havn er også base for adskillige kapsejladsevents hvert
år for både unge og mere erfarne sejlere, arrangementer som gavner turismen i Hørsholm.
Erhvervslivet trives med succes på Rungsted Havn og rummer primært maritime virksomheder
og restaurationer som tilsammen tæller 250-300 arbejdspladser.
Alt dette understøttes af det kommunalt ejede, men selvstændigt drevne havneselskab, som
virker efter et økonomisk ”hvile i sig selv” princip og dermed uden driftsomkostninger for
kommunen. Og sådan kan det fortsat være.
Men der er udfordringer. Udfordringer, som skal tages op, hvis havnen fortsat skal kunne være
det kommunale aktiv, vi er stolte af. Som en ansvarlig havnebestyrelse præget af rettidig omhu, har
vi derfor analyseret disse udfordringer og kan pege på løsninger, som vi selv kan iværksætte eller
som kræver hjælp udefra.
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Den aldrende havn
Efter 45 år er havnen begyndt at vise alderdomstegn, som kræver grundlæggende renovering
og reparationer. Accentueret af klimaforandringerne iværksattes i 2016 en ombygning af de to
ydermoler. Denne renovering, som oprindeligt var budgetteret til 15 mio. kr., kostede 13 mio. kr.
Hørsholm Kommune hjalp med at skaffe et meget fordelagtigt lån, hvorfor denne renovering vil
belaste havnens regnskab med 0,6 mio. kr. (renter 0,2 mio. og afdrag 0,4 mio.) årligt frem til 2042.
Ydermolerne var kun den første del af den nødvendige renovering. Nu forestår havnens indre,
molernes gangbroer, molehalse, flydebroer og gæstekajen. Havnebestyrelsen har derfor ladet
udarbejde flere delprojekter, som tilsammen vil løse udfordringen. Den samlede omkostning
forventes at løbe op i ca. 27 mio. kr. Det enkelte projekt og dets pris, ligesom dets påtrængenhed,
fremgår af bilagets Model 1A. Og dette arbejde skal udføres, uanset hvad der ellers måtte blive
besluttet om havnens fremtid. Men er der penge til det?
Økonomisk overblik
For at kunne sætte havnens projekter i perspektiv, er her anført nogle økonomiske nøgletal.
Alle tal er i mio. kr. Udgifterne til drift indeholder lønninger og almindelig vedligeholdelse. Der
afskrives årligt ca. 1,8 mio. kr. på anlæg.
DRIFT
Indtægter
Udgifter
Pladsleje
Erhvervsleje
Gæster
Andre
Sum

7,0
2,6
1,1
1,1

Drift
10,7
Renter 0,2

11,8

10,9

Aktiver
Likviditet
Værdipap.
Tilgode
Anlæg

STATUS
Passiver
11,3
7,8
0,7
27,6
47,4

Depositum
Lån
Egenkapital
Andet

16,9
11,8
14,5
4,2
47,4

Den rådige kapital, som teoretisk er aktiver minus anlæg, på 19,8 mio. kr. dækker ikke behovet
til renovering af den aldrende havn. Det årlige overskud forventes i 2019 at være 0,9 mio. kr. Af
overskuddet bruges 0,4 mio. kr. til tilbagebetaling af det eksisterende lån. Det resterende overskud på
ca. 0,5 mio. kr. vil skulle bære de nødvendige yderligere lån. Nøgletallene indicerer, at dette dels vil
kræve, at lånet kan ydes under de meget fine betingelser, som den kommunale støtte gav mulighed
for ved det eksisterende lån, og dels at havneselskabet ved en kraftig indsats, vil kunne justere driften
for at søge enhver mulighed for ekstra indtægter eller minimere vore udgifter.
Da den krævede foryngelse af havnen kunne forudses, har bestyrelsen over en årrække justeret
pladslejen op (9), med henblik på de forventede ekstra udgifter kunne gennemføres indenfor ”hvile i
sit selv” princippet. Pladslejen er siden 2000 steget med 253%, mod forbrugerprisernes stigning på
36 %, så lejen nu er mere end fire en halv gang så stor, som den var i 2000. Havnen har derved kunnet
foretage en vis beskeden opsparing. Den sidste større stigning gennemført i 2015 var på næsten 33%
og har gjort yderligere lejestigninger virkeligt ømtålelige. Pladslejen ligger nu midt i gruppen af
sammenlignelige havne (10). Havnebestyrelsen lægger vægt på at pladslejen også relativt ligger
stabilt, dvs. ikke stiger mere end pristallet, for at kunne fastholde, at Rungsted ikke bliver en
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rigmandsmarina, men at også giver den almindelige yngre borger i kommunen har mulighed for at
kunne anskaffe sig en bådplads.
Bestyrelsen har iværksat en undersøgelse af lejeniveauet for de erhvervsdrivende på havnen.
Resultatet foreligger endnu ikke. Skulle undersøgelsen vise, at en stigning kan retfærdiggøres, vil det
dog tage tid at implementere en opjustering, da lejemålene er mangeårige.
Indsejlingen
En gammel udfordring er uro i det ydre havnebassin under særlige vind- og bølgeforhold. Det
er forhold, som har været kendt siden den nuværende havn blev bygget, men som er accentueret, ikke
blot af den generelle ændring i klimaet, men fordi det ydre bassin i dag er udnyttet meget mere end
oprindelig forventet. Også gæstekajen, som ligger i det ydre bassin er påvirket, hvilket på sigt påvirker
gæstesejleres lyst til at overnatte i Rungsted. Problemet vil kunne løses med forholdsvis få ændringer
af havneindløbet. Et arbejde, som vil være dyrt at lave som enkeltopgave. Hvis det udføres sammen
med renovering af det indre af havnen, vil det være relativt billigere, jf. bilagets Model 1B. Hvis det
udføres i forbindelse en havneudvidelse, vil omkostningen selvsagt helt forsvinde.
Klubhus til Rungsted Sejlklub
Det er også en udfordring at skaffe lokaler til Rungsted Sejlklub. Det store klubhus østligst på
havnen var oprindelig delt mellem vore to daværende sejlklubber KDY og RKS. RKS blev senere
optaget i KDY, som samtidigt overtog hele klubhuset. Da sammenlægningen viste sig i længden at
være uholdbar, dannedes en ny lokal sejlklub, Rungsted Sejlklub (RS), som nu er i fuld udvikling og
derfor, i lighed med alle andre idrætsforeninger på havnen, må have sine egne lokaler. Bestyrelsen
har igangsat et projekt til etablering af klubhus til RS. Der arbejdes på, at et klubhus, forhåbentligt
kan få plads vest for havnekontoret ved den nuværende materielgård.
Der er også tanker om et multiklubhus til andre vandsportsklubber på havnen som f.eks. standup padlere, langdistancesvømmere, surfere og kitesurfere m.fl. Et sådant multiklubhus kunne
samtidig give bedre forhold for vore mange gæstesejlere, men igen mangler havnen ledige arealer.
Trafikkaos
Den kaotiske trafik på havnen er noget, alle besøgende har oplevet. Udfordringen er alene
Hørsholm Kommunes, men havnebestyrelsen har for at kortlægge problemets omfang og finde
mulige løsninger ladet Valentin Trafikplanlægning ApS udarbejde en rapport ” P-pladsen ved
Rungsted Havn og Forslag til ændring af vejstruktur”. Rapporten er sendt til kommunen i håb om, at
den kan facilitere administrationens arbejde med at opstille, konsekvens- og økonomiberegne mulige
løsninger. Rapporten foreslår at ensrette dele af vejnettet. Det vil dæmpe bilisternes fart og forhindre
”propper”, hvor modsatrettet trafik kan have svært ved at passere. Sammen med ændring af det
udflydende kryds ved indkørsel til havnen og flytning af en P-plads vil trafikken blive tryg og sikker
samt flyde lettere. En løsning af trafikkaosset på havnen er helt uafhængig af andre projekter, det
være sig renovering, udvidelse af havnen, KDY evt. byggeprojekt eller opførelse af et klubhus til RS.
For delvist at løse parkeringsproblemerne på havnen forår og efterår har det ved brug af ens og
flytbare bådstativer, været muligt i år at omrokere bådenes landpladser, hvorved der er opnået ca. 80
flere parkeringspladser langs med restauranterne i vinterhalvåret. Erhvervslivet på havnen og den
almindelige borger er her prioriteret frem for bådejerne, som må overvintre i vandet, hvis der ikke er
plads på land.
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Den lange venteliste
Den største udfordring er dog, at vi må afvise mange borgere, som gerne vil dyrke sejlsport fra
Rungsted Havn. Det gør ondt. Vi har en lang venteliste (9), som interesserede borgere år for år betaler
for at stå på. Den viser, at de ca. 750 familier, som står der, må vente 5-18 år på plads til en lille båd,
mens ønsket om en mellemklassebåd vil kræve tålmodighed på op til 30 år. Selvom både Vedbæk
Havn og Skovshoved Havn i henholdsvis 2015 og 2016 har udvidet antallet af bådspladser en hel del,
er ventelisten fortsat lige lang. Et ønske om at få plads i havnen, selvom der betales for at være på
listen, er dog ikke tilstrækkeligt grundlag for en udvidelsesplan. Vi har derfor kvalificeret ønskerne
gennem en brugerundersøgelse blandt ventelistens familier.
Undersøgelsen gennemførtes i uge 9. Det lykkedes ventelistebestyreren at få elektronisk
kontakt med 269 familier på listen. Hovedspørgsmålet var: Hvad er sandsynligheden for, at du har
brug for en bådplads i Rungsted Havn, hvis der er om 0-2 år, 2-4 år, 4-6 år, 6-8 år og 8-10 år, idet
svarmulighederne var ”helt sikkert behov, lidt usikker om behov og intet behov”. Svarene er klare,
se note 13. De viser, at 82 familier har akut behov. Om 2 år er det steget til 108 og i de følgende
perioder ligger det fast på over 130 familier. Dvs. at halvdelen af de familier, som svarede, har et helt
sikkert behov for en bådplads indenfor en realistisk tidsramme for en havneudvidelse, mens den anden
halvdel er lidt usikker på, hvornår de har behov. Konservativt kan man sige, at der altså om få år er
150-200 familier, som er klar til at leje en bådplads i en udvidet havn. Og her er der slet ikke taget
hensyn til de 65 % af listen, som ikke fik svaret. Undersøgelsen viste også, at halvdelen af de familier,
som svarede, bor i Hørsholm Kommune.
Konklusionen på vor største udfordring, den lange venteliste, må være, at der er virkelig mange,
som banker på. De må have svært ved at forstå, at blot fordi de er nyere borgere i kommunen eller
fordi de ikke tidligere har vist sejlinteresse, så skal de behandles ringere end de borgere, som har boet
længere i byen.
Vision
Bestyrelsen ser den gode Rungsted Havn som et levende åndehul, der er kendt for at være et
attraktivt centrum for en bred vifte af vandmuligheder, der er sikkert, trygt, rent og miljørigtigt, hvor
alle kan opleve glæden ved at være ved, på og i vandet i respekt for andre og havet.
Bestyrelsen arbejder for at skabe en moderne og kendt kvalitetshavn, der er et sådant åndehul
med masser af liv og livskvalitet, der er så attraktiv, at den giver mange flere lyst til sikre og trygge
oplevelser på, i og ved vandet.
I dag er vi nået langt. Men ser vi snævert på status og kun anstrenger os for at løse de nævnte
udfordringer vil havnen stagnerer. Trafikproblemerne vil besværliggøre adgangen til havnen,
Ventelisterne forblive lange, og indtrykket af en gammel privilegeret elites lukken om sig selv
forstærkes.
Havnen har, som så mange andre anlægsprojekter sin livscyklus. De første årtier var den vældig
dyr, da lånene skulle tilbagebetales. Dernæst blev den billig, da alt stadig virkede og kun storme
kunne give problemer. Nu er den gammel, renovering er påkrævet og omkostninger stiger atter. Men
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der er lige nu, et mulighedernes vindue, hvor en udvidelse vil kunne skabe en synenergieffekt og
spare mange millioner ved at indarbejde løsning af udfordringerne i en udvidelse af havnen,
Udvidelse af havnen
Den naturlige løsning på udfordringerne, med undtagelse af trafikkaos, synes at være en
havneudvidelse. En tanke, som også tidligere bestyrelser for Rungsted Havn har arbejdet med. Vi har
derfor ladet udarbejde nogle skitser for at kunne få et fornuftigt og sikkert overblik over, hvad en
sådan udvidelse vil kunne koste. To af disse projekter fremgår af bilagets Model 2, som er en mindre
udvidelse, og Model 3, som er en bedre udvidelse.
Model 2 vil forøge længden af den kaj, der kan lejes ud her kaldet brolængde, med 613 m eller
23% forøgelse fra i dag. Den vil løse de nævnte udfordringer herunder skabe bedre forhold for
gæstesejlere, men modellen øger kun kvadratmeterne på molerne.
Model 3 vil forøge brolængden med 717 m eller 27% forøgelse fra i dag. Udover at løse de
nævnte udfordringer skaber modellen virkelig fine forhold for gæstesejlere. Det bedste ved model 3
er dog de mange kvadratmeter den skaber centralt i havnen. Området kunne fx blive en havnepark, et
åndehul eller en samlingsplads til gavn for alle også almindelige borgere. Desuden skabes flere
mindre byggearealer til udvidelse af klubhuse eller toilet- og badefaciliteter. Endelig skaber løsningen
det bedste grundlag til de mange rekreative muligheder, som ses i bilaget.
Formålet med havneudvidelsen er at kunne virkeliggøre bestyrelsens visioner for Rungsted
Havn. Det betyder, at udvidelsen skal løse alle vore udfordringer, hvorfor også projekterne om den
aldrende havn, en rolig havn, flere toiletter, plads til parkering og nye klubhuse m.m. er indarbejdet i
udvidelsen. Der er således en betydelig synenergieffekt. Lidt afhængig af hvor mange delprojekter
fra bilagets Model 1A, som vil være gennemført, fordi de ikke kan udskydes længere, vil
synenergieffekten være op til 18 mio. kr. At beslutte en havneudvidelse nu vil altså kunne betyde en
besparelse på op til disse 18 mio. kr.
Både Model 2 og Model 3 bygger på ideen om at bygge ud i havet, altså mod øst, for derved
ikke at ændre det ”fodaftryk” havnen har ind mod land. Uden en sådan forudsætning kunne en
havneudvidelse blive voldsomt udgiftskrævende og nabopolitisk umulig. Den detaljerede indretning
af havneudvidelsen skal naturligvis udarbejdes og besluttes i samarbejde med havnens brugere. Det
vil være resultatet af dette samarbejde, der kommer til at afgøre, hvorledes havnen bedst moderniseres
for derved at leve op til bestyrelsens vision for den gode havn, og dermed være til gavn for sejlerne,
Hørsholms borgere og de mange gæster i fremtiden.
En udvidelse vil øge antallet af parkeringspladser på ydermolerne, der hvor det øgede behov vil
være. Parkeringspladser om vinteren er et særligt forhold. Som nævnt tidligere er antallet af pladser
om vinteren øget ved at begrænse det areal, hvor den del af havnens pladslejere, som ønsker at komme
på land, kan have deres både stående. Havnebestyrelsen ønske ikke at reducere antallet af
parkeringspladser om vinteren, hvorfor en lidt større del af pladslejere efter en udvidelse vil skulle
overvintre i vandet. Ventelisteundersøgelsen viste, at der blandt kommende lejere er forståelse herfor.
Økonomisk set er en udvidelse af havnen er ganske voldsom opgave, som havneselskabet
Rungsted Havn realistisk set ikke vil kunne løfte alene. Vi vil dog, som sandsynliggjort ovenfor,
kunne svare renterne på de nødvendige lån, men ikke lånenes afdrag. Med de nye brugere af havnen
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efter en udvidelse vil det blive muligt, at havnen kan optage og tilbagebetale lån til en del af projektet.
Men den resterende del af investeringerne i en havneudvidelse må komme fra ejeren Hørsholm
Kommune. Investeringen vil dog alene være en anlægsudgift for kommunen. Driften af havnen vil,
støttet af den ekstra pladsleje fra de nye pladser, være fremtidssikret indenfor ”hvile i sig selv”
princippet.
Under forudsætning af, at renter bæres af havneselskabet vil et overblik over
anlægsinvesteringerne se således ud. Der er opstillet i to scenarier, en ren løsning, hvor kommunen
bærer alle anlæg og en delt løsning, hvor kommunen bærer investeringerne af de ydre rammer, altså
moler og opfyldte arealer, mens havneselskabet bærer investeringerne af indretning som pæle, broer,
fortøjning, elektricitet og vand. De generelle omkostninger som anstilling, rådgivning og buffer for
uforudsete forhold er delt ligeligt mellem parterne. Spændet ved havnen skyldes den før omtalte
synergieffekt på op til 18 mio. kr.. Jo tidligere en beslutning om en udvidelse træffes, jo større del af
effekten kan opnås. Teknisk set falder hele effekten i begge scenarier på havnen.
Alle beløb er i mio. kr.
Model
Model 1
Ingen udvidelse
Myndighed
Havn
Kommune

Model 2
Mindre udvidelse
Havn
Kommune

Model 3
Bedste udvidelse
Havn
Kommune

Ren løsning

27

0

9 - 27

57

9 - 27

81

Delt løsning

-

-

25 - 43

41

40 - 58

60

Ved beslutning om en delt løsning og udvidelse jf. model 3 vil kommunen stå for
anlægsinvesteringer for 60 mio. kr., mens havneselskabet stå for de resterende mindst 40 mio. kr.,
samt alle de påløbende renter. Løsning af trafiksituationen betales selvstændigt af kommunen.
En eksempelvis anlægsinvestering fra Hørsholm Kommunes side på 60 mio. kr. er selvsagt en
tung beslutning.
Set fra kommunalbestyrelsen
Det er derfor relevant at spørge: Hvad får kommunen ud af en udvidelsesinvestering?
•

•
•
•
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Først og fremmest får Hørsholm Kommune fastholdt Rungsted Havn som et prægtigt aktiv til
glæde for alle borgere i kommunen. Havnen vil give Hørsholms borgerne den moderne oase ved
vandet, som Hørsholm i langt større grad kan profilere sig ved, og som samtidig kan bidrage til
flere tilflyttere og mere turisme til kommunen.
Flere hundrede familier i kommunen vil kunne opnå deres drøm om en bådplads og ventelisten
blive reduceret.
Udvidelsen vil give plads til en god løsning for klublokaler til RS og dets stigende antal lokale
medlemmer hertil og til andre vandsportsklubber.
Rungsted Havns begyndende plettede ry blandt gæstesejlere på grund af de urolige forhold vil
rettes op og sikre kommunen de mange turister.
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•
•
•

•

Udvidelsen vil ved model 3 øge erhvervslivets muligheder, skabe flere arbejdspladser, større
indtjening og dermed et større beskatningsgrundlag.
Endelig vil en udvidelse give mulighed for afholdelse af flere og større stævner herunder
prestigefyldte mesterskaber og dermed øge turismen i kommunen.
Det er ligeledes bestyrelsens opfattelse, at en sådan kommunal investering vil blæse den
resterende dårlige stemning væk blandt nogle af havnens pladslejere, som endnu drømmer om de
gamle tilstande før den kommunale hjemtagning.
Yderligere vil en udvidelse give mulighed for en bedre strand og moderne bademuligheder, som
kommunens borgere forventer ved havnen. Strand og bademuligheder er i dag ikke ganske
tidsvarende. Dette er dog ikke en del af havneselskabets opgave, men der kan opnås en vis synergi
ved at forbedre strand og badeforhold samtidig med en havneudvidelse. Nye strand og
bademuligheder, hvis omfang vil afhænge af kommunens ambitionsniveau, er ikke med i prisen
for udvidelsesprojektet.

Det ville glæde havnebestyrelsen at have kommunalbestyrelsens opbakning til sine visioner om at
kunne 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 og trygge oplevelser
på, i og ved vandet, samt flytte til kommunen. Imidlertid kan bådpladslejerne ikke alene betale for
udviklingen af denne attraktive oase i Hørsholm, hvad angår anlægsudgifterne. Måske der i
fællesskab kan findes en for alle god løsning.
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Noter:
(1) Trafiktælling viser et ÅDT på 3500 køretøjer. Begrebet ”Årlig Daglig Trafik” er et vægtet
gennemsnit af køretøjer på større hverdage, jf. Valentin Trafikplanlægning ApS rapport ” Ppladsen ved Rungsted Havn og Forslag til ændring af vejstruktur”.

(2) Kongelig Dansk Sejlklub
Klubben er landsdækkende, hvoraf 560 medlemmer er bosiddende i Hørsholm. Klubben
arrangerer, udover klubaktiviteter, en lang række sejlaktiviteter, herunder sejlerskole med
12 både og aftenmatcher. KDY driver et ungdomscenter og et talentcenter, og arrangerer
tursejladser. Fra Rungsted Havn gennemføres årligt flere store stævner eller mesterskaber
ofte med international deltagelse.
Ugentlige aktiviteter i sæson
18 Tirsdagssejladser (60både med 5 personer)
Opticup (80)
Eurocup
Pantaenius
J80 DM
Klubmesterskab
123 Star
Træningslejr
Sommerlejr
Sommervand
Ungdoms-træning
Søulk
Møder og kurser
Fredagsbar
I alt

Deltagere
5.400
200
310
400
76
70
90
175
80
6.786
2.380
1.580
1.000
600
19.147

(3) Rungsted Sejlklub
Klubben, som er lokalt baseret, har 245 medlemmer, hvor hovedparten er bosiddende i
Hørsholm. Klubben arrangerer en række sejlaktiviteter, herunder sejlerskole med 5 både.
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(4) Rungsted Roklub
Klubben har 145 medlemmer ( 61 over 6o, 30 mellem 25 -59 og 54 under 25 år, som
dyrker rosport fra eget hus på sydsiden af havnen med 27 robåde. Udover langture af 2-7
dages varighed og endagsture af 8-30 km længde dyrkes roning på ergometre om
vinteren. Der ud over er der en del sociale arrangementer.
Ugentlige aktiviteter i sæson
Deltagere
Vinter
Roning i ergometer med 9 hold a' 10-12 deltagere
108
Styrketræning med 2 hold af 20 unge
400
Socialt samvær et par gange om ugen
500
Selvarrangeret træning 4-6 gange når folk har tid
400
Sommer
Roning på vandet 9 tidspunkter med 12- 18 pers.
162
Roning i ergometer med 1 hold a' 10-12 deltagere
108
Roning på tider der passer til folks fritid, ca. 20
gange
240
Socialt samvær et par gange om ugen
300
Øvrige arrangementer
Fester
250
Fællesspisninger
300
Ro skole for nye roere
150
Kurser for roerne, fx styrmandskursus og førstehjælp
200
I alt
3.118

(5) Rungsted Kajakklub
Klubben har 293 aktive medlemmer, der dyrker kajakroning i tur- og havkajak samt
surfski fra eget hus på sydsiden af havnen. 161 aktive medlemmer er bosat i Hørsholm
kommune. Klubben råder over ca. 60 kajakker og 77 af klubbens medlemmer har en
privat kajak liggende i klubben.
(6) Rungsted Kyst vandskiklub
Klubben, som har 45 medlemmer og 2 både, dyrker vandski fra eget klubhus på
nordmolen.
(7) Hørsholm-Rungsted vinterbadelau
Lauget, som dyrker vinterbadning fra eget hus på syd molen tæller 540 medlemmer
Der bades hele året rundt
(8) Søspejdertrop DDS
DDS søspejdergruppe Jon Little har 40-50 aktive spejdere, der sejler i gruppens 10
optimistjoller, 4 wayfarerjoller og 2 kølbåde. Spejderne holder til i lokaler på havnen, ved
siden af havnekontoret.
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(9) Ventelisten
De sidste mange år har listen indeholdt omkring 750 familier. 330 af disse har postnummer i
Hørsholm kommune. Den årlige udskiftning var længe ca. 45 både, har nogle været oppe over
100 både, men er nu på 60 både.
Det kræver megen tålmodighed, at stå på venteliste i Rungsted Havn. Skemaet viser
fordelingen på ønsker om bådbredde og de tilsluttede ventetider.
Bådbredde

Antal

Procent

250 cm

78

10

Ca. 0 – 5 år

251 - 300 cm

343

44,2

5 – 8 år

301 – 330 cm

64

8,2

8 – 15 år

331 – 350 cm

59

7,6

15 – 30 år

351 – 400 cm

137

17,7

>30 år

401 – 450 cm

57

7,4

>30 år

451 - 500 cm

25

3,2

>34 år

501 -

13

1,7

>34 år

Total

776

100,00

<
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(10) Leje af bådplads i Rungsted Havn
Beløbene er i samtidskroner, hvorfor der underliggende er samfundets almindelige inflation.
År
Kr./m2
Stigning
Kr.
%
2000
59,00
2001
77,90
18,90
32,03
2002
81,00
3,10
3,98
2003
106,30
25,30
31,23
2004
112,00
5,70
5,36
2005
135,00
23,00
20,54
2006
142,00
7,00
5,19
2007
149,00
7,00
4,93
2008
160,25
11,25
7,55
2009
168,00
7,75
4,84
2010
174,00
6,00
3,57
2011
182,00
8,00
4,60
2012
191,00
9,00
4,95
2013
201,00
10,00
5,24
2014
207,00
6,00
2,99
2015
275,00
68,00
32,85
2016
275,00
0
0
2017
275,00
0
0
2018
275,00
0
0
2019
275,00
0
0
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(11) Prissammenligning af nærliggende havne
En sammenligning mellem pladslejen i Nordsjællandske havne er vanskelig, da nogle
beregner lejen efter bådens længde eller bredde, mens andre efter pladsens areal. Tillige er der
mange havne, som kræver særlig leje for at ligge i vandet om vinteren. Priser på opbevaring
på land, som for Rungsted udover leje af bådstativ er gratis, varierer stærkt fra havn til havn,
hvorfor det kun er ophold i vandet, der er omfattet af nedenstående sammenligning.
Som eksempel er valgt en almindelig bådtype og pladslejen er udregnet for optimale forhold,
dvs. hvor der anvendes m2 priser, at pladsen passer til båden. I praksis vil en sådan båd i
Rungsted koste 13-14.000 kr.
Forudsætninger: Bavaria 34, mål 10,76x3,6 eller 38,73 m2. Årligt i vandet i kr.
Gilleje
Hornbæk
Helsingør
Snekkersten
Sletten
Humlebæk
Nivå
Rungsted
Vedbæk
Skovshoved
Hellerup
Tuborg
Svanemøllen

14.450,00
13.573,00
13.615,14
10.718,81
16.500,00
17.596,60
9.289,38
12.210,00
16.800,00
14.430,00
14.430,00
17.384,06
12.880,00

(12) Slæbesteder og ramper
Sidste år søsattes tæt på 2000 joller/både fra slæbesteder på Rungsted Havn.
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(13) Ventelisteundersøgelse
I starten af 2019 kontaktede Rungsted havn alle, som var opført på ventelisten, for at
konkretiserer behovet for en bådplads. 269 besvarede undersøgelsen. Det vigtigste spørgsmål
var ”Hvad er sandsynligheden for, at du har brug for en bådplads i Rungsted Havn om …”.
Svarene er angivet her:
Behov
Akut behov
Lidt usikker
Intet behov

14

0-2 år
82
86
101

2-4 år
108
135
26

4-6 år
134
113
16

6-8 år
137
113
19

8-10 år
139
104
26
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