
 

Indholdsreferat af bestyrelsesmøde Rungsted Havn 

Tidspunkt: 9. oktober 2019 – 17:30-20:00 

Sted: Havnekontoret 

 

Deltagere: 
Jørgen Thorsell, JT, Formand  
Knud Nordby, KN, Næstformand  
Niels Ryhding, NR, 
Henrik Jørgensen, HJ (referent) 
Lars Vestergaard, LV 
Rene Van Laer, RVL  
Birger Hoff, BH 
Eva Juul, EJ 

 
Afbud: 

Hans Laugesen, HL 

 
Andre deltagere:  

Anders Söderberg, AS, Havnechef 
 

Referat 
1. Godkendelse af referat, bestyrelsesmøde 14. august 2019 
 Godkendt uden kommentarer. 
 
2. Udskiftning i bestyrelsen  

Rungsted Sejlklub har erstattet Nicolai Møller Andersen med Rene Van Laer fra 8. oktober 2019. Ny suppleant er 
Rasmus Poulsen.  
Eva Juul har p.g.a. travlhed valgt at udtræde af bestyrelsen efter næste møde. Hendes suppleant Otto B. 
Christiansen anbefales istedet. Dette skal bekræftes af Kommunalbestyrelsen. 

 
3. Gennemgang af saldobalance pr. 30/9, forventet årsresultat  

Gennemgået med et enkelt spørgsmål som afklares af AS: "Negativ indkomst på ventelistegebyr(-41.000)? Er 
efterfølgende forklaret ved oprydning i venteliste. Den forventede indtægt er fortsat som angivet. 

 
4. Udskiftning af flydebroer, v/AS  

Det blev besluttet at igangsætte en forundersøgelse af løsningen samt at præsentere løsningen under 
informationsmødet i november. Budgetramme for den indledende øvelse er DKK 75.000,- 

 
5. Budget 2020-2023  

Det er besluttet, at indeksregulere pladsleje ifølge ændringer i Nettoprisindekset. For sæson 20/21 vil stigningen 
være ca. 0,7% regnet per 1.1.2020 baseret på Danmarks Statistik Nettoprisindeks. Dette skal ses i lyset af, at 
pladslejen ikke er reguleret de sidste 5 år og at havnens øvrige omkostninger stiger. Lejen for terrasser hæves 
ligeledes for derved at matche stigende omkostninger. Lejen for grunde og husleje vil tillige blive diskuteret i januar 
2020.  
Budget 2020 blev godkendt uden bemærkninger. 
Bestyrelsen godkendte ligeledes budgettet til kommunen for 2020 - 2023, som er baseret på retlinet fremskrivning 
af budgettet 2020 og således ikke indeholder investeringer, der endnu ikke er besluttet. 

  



 
6. Udviklingsprojekter 

 a. Projekt “ny indsejling” v/AS & JT 
  Kommunen er i tænkeboksen om, hvad de skal tage stilling til i forhold til nødvendige undersøgelser i 

 forbindelse med en evt. udvidelse af havnen. Bestyrelsen afventer næste step.  
 
b. Projekt “arealer på havnen” v/KN & AS   

Der sonderes med forskellige parter om at forbedre parkeringsmulighederne på havnen. 

 
c. Projekt “havnefaciliteter” v/RVL    

Rungsted Sejlklub arbejder fortsat med at få etableret et klubhus. Udarbejdelse af forslag til etablering af 
toiletter på nord- og sydmole igangsættes. 

 
d. Projekt “havnepladser” v/ HJ   

Afventer beslutninger som følge af projekt "Ny indsejlning". Der vil til bestyrelsesmøde den 5. februar 
komme et oplæg. 

 
      7. Årsmødet 2019   

Afholdes den 13. november 2019. Agenda og emner udarbejdes af AS & JT. 

 
8. Diverse meddelelser  
 a. Nyt fra havnekontoret v/AS 

Faldende besøgstal er balanceret med indtægt fra autocampere og regulering af pris per overnatning. 
 

 b. Nyt fra bådpladslejerne v/HJ 
 2019 var et god sejlerår og havnens faciliteter har fungeret optimalt. 

 
 c. Nyt fra Rungsted Sejlklub v/RVL 

RS har fået 3 skolebåde, IF'ere. Der kommer mange nye medlemmer. Det er primært folk der glæder sig 
til at komme ud at sejle. I dag er der 250 medlemmer, primært lokale sejlere. 

 
 d. Nyt fra KDY v/LV 

Nye foilende Wasp joller er et hit hos de unge mennesker. Foiling er et område, der er kommet for at 
blive. 
Vintertræningen/sejlads starter for de unge i f.eks. 29'ere og i J80 for de ældre medlemmer. 
Tirsdagsmaden er en god succes og tirsdagssejladserne har været et godt samlingspunkt for 
kølbådssejlerne. 
Første tirsdag kl 18:30 i vinterhalvåret vil der være stegt flæsk mit alles til alle klubmedlemmer på 
havnen. 

 
 e. Nyt fra søsportsklubberne v/NR 

Sæsonen er gået udmærket med masser af medlemsaktiviteter på vandet og i klubhuse. 
Der er nu knap 600 medlemmer i vinterbadeklubben Hørsholm-Rungsted Vikingelaug. 
I forbindelse med modernisering af havnen skal søsportsklubbernes adgang til havet tænkes ind. 

 
 f. Nyt fra erhvervsforeningen v/KN 

  Intet at bemærke. 

 
9. Eventuelt 

Bestyrelsen blev opdateret på sagen om aktindsigt. 
Købet af huset ”Fiskerikajen” (Rungsted Havn 48) er gennemført som planlagt. 

 

Kommende bestyrelsesmøder: 
2019: 9/10 - 18/12 
2020: 19/2 - 1/4 - 3/6 - 12/8 - 7/10 - 2/12 
PS. bemærk venligst februar møde er flyttet fra den 5/2 til den 19/2. 
 
13/11-2019 Årsmøde for havnens interessenter. 

 
 
Venlig hilsen 

 

Jørgen Thorsell Anders Söderberg 
Formand Havnechef 

 


