
ÅRSMØDE FOR RUNGSTED HAVN 2019
Rungstedgård 13. november 2019

• Velkomst – v/ JT
• Udskiftning i Bestyrelsen - v/ JT
• De 5 udviklingsprojekter v/ JT
• Tilbageblik 2019 v/ AS
• Kommende sæson 2020 v/ AS
• Økonomi 2019 og budget 2020 v/ AS
• Indsendte emner fra havnens interessenter v/AS
• Eventuelt v/ JT



Bestyrelsen
Opdatering:
Birger Hoff, Hørsholm Kommune
Hans Laugesen, Hørsholm Kommune
Henrik Jørgensen, Bådpladslejerne
Jørgen Thorsell, Bådpladslejerne, formand
Knud Erik Nordby, Erhvervslivet på havnen, næstformand
Lars Vestergaard, KDY
Niels Ryhding, Øvrige klubber på havnen
Eva Juul, Hørsholm Kommune (afløses af Otto B. Christiansen) 
René Van Laer afløste Nicolai Møller Andersen, Rungsted Sejlklub



Bestyrelsens udgangspunkt

Vi vil som bestyrelse:

Skabe 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.



Bestyrelsens udgangspunkt

Den gode Rungsted Havn:

Rungsted Havn er det 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 du/alle kan opleve glæden ved at være ved, på og 
i vandet i respekt for andre og vandet.



Modernisering af Rungsted Havn

• Fremtidssikring af selve havnen
•Molehalsene skal renoveres
• Nye flydebroer
• Brændstofmolen skal udskiftes
• Gæstemolen skal skiftes
• Trafikken skal saneres
• Parkering i passende antal
• Klubhuse
• Gæstefaciliteter
•m.m.



De 5 udviklingsprojekter

1. Projekt ”Ny indsejling”
2. Projekt ”Arealer på havnen”
3. Projekt ”Havnefaciliteter”
4. Projekt ”Havnepladser”

5. Projekt ”Bygninger på havnen”

De 5 udviklingsprojekter

1. Projekt ”Ny indsejling”
2. Projekt ”Arealer på havnen”
3. Projekt ”Havnefaciliteter”
4. Projekt ”Havnepladser”

5. Projekt ”Bygninger på havnen”



Projekt 1: Ny indsejling

• Oprindelige forslag til ny indsejling sat på hold
• Fremtidssikring af havnen
• Molehalsene skal renoveres
• Nye flydebroer
• Brændstofmolen skal udskiftes
• Gæstemolen skal skiftes
• Trafikken skal saneres
• Parkering
• m.m.



Projekt 1: Ny indsejling

• Tre løsningsforslag overvejes
• Minimumsløsning: Havneindsejling som nu
• Mellemløsning: Havneudvidelse mod øst uden udvidelse af 

Nokken
• Maksimumsløsning: Havneudvidelse mod øst med udvidelse af 

Nokken m.m.

• Stop/go kriterier for udvidelse – uanset hvilken løsning
• Uændret bådpladsleje på eksisterende pladser
• Mindst 10% af ekstra indtægt skal som overskud bruges til at 

forbedre havnens økonomi
• Mindst 80% af nye pladser skal være udlejet inden igangsættelse



Mulighed 1: Minimumsløsning 



Mulighed 2: Mellemløsning 



Mulighed 3: Maksimumløsning



Projekt 1: Ny indsejling

Status på ventelisten
Antal på ventelisten: 648 pr. 1/11-2019
Gennemstrømning: ca. 50 nye familier på ventelisten 

• Resultater fra undersøgelse af ventelisten:
• Antal svar: 269 besvarelser, svarende til 35% af de adspurgte.
• Ca. 50% af de familier der svarede, har et helt sikkert behov for en 

bådplads, indenfor en realistisk tidsramme for en havneudvidelse.
• 63% af de adspurgte, ønsker plads i Rungsted Havn, selv hvis der ikke er 

mulighed for at overvintre på land.
• 50% af familierne på ventelisten har bopæl i Hørsholm Kommune.



Projekt 1: Ny indsejling

Status:
• Grundigere undersøgelser af mulighederne for udvidelse igangsættes 

med støtte fra Hørsholm Kommune.

Udvikling af Rungsted Havn – Hørsholm Kommune, kommunalbestyrelsens budgetbeslutning

Aftaleparterne er enige om at igangsætte en udviklingsproces for renovering/udbygning

af Rungsted Havn. Udviklingsprocessen skal afklare hvilken model for renovering og udbygning

af havnen, der arbejdes videre med, og afklare hvilken finansiering, der kan tilvejebringes.

Der skal skønsmæssigt bruges 2,2 mio. kr. til arbejdet med forudgående høring

og udvikling af helhedsplan og projekt. På baggrund heraf kan plan- og VVM proces

igangsættes og der kan tages stilling til endelig finansiering og realisering af den valgte

model. Der afsættes 1,1 mio. kr. i 2020 til medfinansiering af helhedsplanen, idet det

forventes, at havnen finansierer den anden halvdel.



Projekt 2: Arealer på havnen

Status:
• Parkeringsforhold
• Flere parkeringspladser når bådene er på land – udført
• Mere radikale løsninger undersøges

• Optimering af havnens arealer
• Trafikforhold/trafiksanering – ligger hos kommunen

• Aktivitetsområder
• Legeplads - udført



Projekt 3: Havnefaciliteter

Status:
• Klubhusfaciliteter til lokale sejlere, Rungsted Sejlklub
• Sted tildelt i området vest for Søspejderne
• Placering mellem KDY og Provianten undersøges

• Bad- og toiletforhold, nord og syd
• Intet nyt

• Multiklubhus
• Intet nyt



Projekt 4: Havnepladser

• Flydebroer, udskiftning i nordbassin, planlægning igangsat, sydbassin
afventer projekt 1
• Havnepladser – hænger sammen projekt 1
• Pladstildelingssystem: Forslag til nyt system på dagsordenen primo 

2020 
• Plads anciennitet: Forslag til nyt system på dagsordenen primo 2020 
• Pladser – deleøkonomi: Forslag til nyt system overvejes primo 2020 
• Uddybning af havnen – hænger sammen med projekt 1



Projekt 5: Bygninger på havnen

Status
• Fiskerikajens bygninger opkøbt – flytning af havnekontor – uvist 

hvornår
• Strategiske rammer for havnens bygninger under udarbejdelse – hvad 

vil vi og hvad kan vi?



Et tilbageblik på 2019 v/AS

• WIFI udbygget til at dække 95% af havnen
• 420 både på land – 174 fastliggere i vandet og 30 vintergæster.
• Anmeldte hændelser er faldende - indbrud i biler faldet fra 37 (2017) 

til 30 (2018) til 7 anmelderser i 2019.
• Nærpoliti  - farvel til Henrik - goddag til Camilla
• 37 bugseringer udført
• Hjertestarter har været i brug 2 gange = LIV REDDET
• Vellykket Havnefest – 179 gæstebåde
• Antal gæsteovernatninger ca. 3400





Hvad har vi i vente 2020 v/AS



Hvad har vi i vente 2020 v/AS

• Prissætning af havneleje 2020 – justeres med nettoprisindekset (pt. 1%)
• Øget søgning på bredere pladser
• Renovering af jollerampe mod nord
• Fornyelse af belysning på P-arealer
• Elektronisk fakturering og online betaling
• 25 pæle skiftes i marts
• Uddybning udføres i marts
• Der arbejdes på at opnå en dispensation fra arbejdstilsynet vedr. personløft
• Skærpet parkeringskontrol







Indsendte emner fra havnens interessenter v/AS

• Nedsat pladsleje for bådejere der overvintrer i vandet.
• Elektronisk udsendelse af faktura og ventelistegebyr.
• Modernisering af havnen = bredere pladser?
• Kan havnen med fordel, erstatte pæle med bøjer?
• Status på renovering af Havnens værker.
• Status på planlægning af udvidelse af Havnen.



Glædelig jul og godt nytår


