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Sommerhilsen fra bestyrelsen
Vi håber, at alle nyder Rungsted Havn i fulde drag her i sommertiden. Bestyrelsen er
også ved at hoppe ombord og kaste fortøjningerne. Inden da vil vi dele lidt om, hvor
langt vi er med vort arbejde på at gøre Rungsted Havn endnu bedre.
Den 24. maj havde vi dialogmøde om muligheden for, at havnen kunne erhverve
bygningerne, der huser Fiskerikajen. Der var mødt ca. 50 op til mødet. Tusind tak for det
store engagement, der også blev vist under selve mødet. Ideen med købet af huset er at
skaffe mulighed for en mere central og synlig placering af havnekontoret. Det kan dog
have lange udsigter, da der er en binding på nogle år før lokalerne kan frigøres. I
mellemtiden vil havnens økonomi få et positivt bidrag fra udlejningen af bygningerne.
Der var stor opbakning til købet på mødet. Efterfølgende er bygningerne erhvervet.
Efter skyderiet på Rungsted Strandvej i foråret har der været sat ekstra fokus på
trygheden på havnen, hvilket har virket efter hensigten. Den omfattende overvågning
sammen med det meget opmærksomme havnepersonale og den lokale politibetjent gør
havnen tryg, som vi ønsker vor havn skal være. Her i sommermånederne patruljeres
ligeledes med hunde. Hvis I hører eller ser noget, der kan skabe utryghed så sig endelig
til på havnekontoret.
Moderniseringsprojekterne er i udvikling. Vi har tæt dialog med Hørsholm Kommune
om trafiksanering og parkering for snarest at kunne afhjælpe de ikke så
hensigtsmæssige trafikale forhold. Vi håber, at planerne kan holdes indenfor den
eksisterende lokalplan, da det ellers kan have længere udsigter.
Sammen med Hørsholm Kommune er vi fortsat i gang med at vurdere realismen i de tre
moderniseringsplaner, som blandt andet er beskrevet i Vision 2019, som ligger på
hjemmesiden. I efteråret håber vi at have en tilkendegivelse for, hvad kommunens
engagement eventuelt kan være. Så kan vi blive mere konkrete med hvilke planer, der
især skal diskuteres med alle havnens interessenter.
I bestyrelsen har vi fortsat udgangspunktet, at en eventuel udvidelse ikke skal komme
de nuværende bådpladslejere til last. Med en udvidelse ville det især glæde os at kunne
tilbyde større pladser til eksisterende pladslejere og til de rigtig mange, der står på
ventelisten, så de også kan få fornøjelse af vor gode havn og ikke mindst farvand. Det
ville også glæde os at kunne tilbyde de mange andre vandaktiviteter en moderne havn
rettelig skal kunne tilbyde.
Med denne orientering vil vi ønske alle på havnen en rigtig god sommer.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Rungsted Havn

