Indholdsreferat af bestyrelsesmøde Rungsted Havn
Tidspunkt: 18. december 2019 – 17:30-19:30
Sted: Havnekontoret
Deltagere:
Jørgen Thorsell, JT, Formand
Knud Nordby, KN, Næstformand
Niels Ryhding, NR,
Henrik Jørgensen, HJ (referent)
Lars Vestergaard, LV
René van Leer RvL
Hans Laugesen, HL
Birger Hoff, BH
Eva Juul, EJ
Otto B. Christiansen, OC
Andre deltagere:
Anders Söderberg, AS, Havnechef
Henrik Andersen, Advokat
Dan Hasløv, Arkitekt

Referat
1. Godkendelse af referat af 9. oktober 2019
Referat af møde den 9. oktober 2019 er godkendt.

2. Udskiftning i bestyrelsen
Eva Juul forlader bestyrelsen til fordel for Otto B. Christiansen fra 31. december 2019
(Se bilag 1 herunder)

3. Lejekontrakt Fiskerikajen, lukket punkt, v/Advokat Henrik Andersen
HA gennemgik fortroligt notat vedr. grundlejekontrakter generelt, og lejekontrakten med Fiskerikajen specifikt.

4. Plan for indledende undersøgelser for evt. havneudvidelse, v/Arkitekt Dan Hasløv
Dan Hasløv gennemgik en overordnet plan for forundersøgelse af moderniseringen af havnen.
Beslutning: Fase 1 bestående af: Udarbejdelse af debatmateriale, udarbejdelse af udstilling, gennemførelses af
workshop og sammenfatning af forudgående høring med inddragelse af havnens interessenter og
offentligheden, igangsættes i 1. kvartal med et budget på DKK 200.000,- hvoraf Hørsholm Kommune dækker
50%

5. Udviklingsprojekter
a. Projekt “Ny indsejling” v/AS & JT
Omdøbes til Projekt ”Modernisering af havnen og dens faciliteter". Der er nedsat en styregruppe for
forundersøgelsesfase 1 bestående af AS, JT, OC & KN.
b. Projekt “Arealer på havnen” v/KN & AS
Der er et projekt i gang med modernisering af trafik og etablering af bedre parkeringsforhold på havnen. Der
er aftalt møde i januar.
c. Projekt “Havnefaciliteter” v/René van Laer (RS)
Der er god dialog imellem RS og KDY om lokaler til RS i eksisterende klubhus. Projektet ifm etablering af
toiletter i Nordhavn skal undersøges og igangsættes (ansvar AS). Toilet på Sydmolen vil være et større
projekt og fastlægges i forbindelse med moderniseringen af havnen.
d. Projekt “havnepladser” v/ HJ

Afventer beslutninger som følge af projekt " Modernisering af havnen og dens faciliteter". HJ vil til
bestyrelsesmøde den 19. februar komme et oplæg.

6. Diverse meddelelser
A. Nyt fra havnekontoret v/AS
Der sank en båd fredag den 13/12. Denne blev bjærget næste formiddag og beredskabet var behjælpelig
med at begrænse brændstof udslip. Der blev plads til 439 både på land på, som er samme niveau som de
tidligere år.
Der er sat gang i en digitalisering af havnens arkiver. Havnekontoet holder lukket fra mandag den 23.
december til den 6. januar 2020

B. Nyt fra bådpladslejerne v/HJ
Godt at se at der er blevet plads til de mange både på land og parkeringspladser til vinteren og forårets
kommen. Samtidig er havnen en god base for KDY's vintersejladser for såvel joller som J/80'erne.

C. Nyt fra Rungsted Sejlklub v/RVL
2020 kalenderen er fastlagt, hvor der bl.a. er blevet plads til RS klubmesterskab.

D. Nyt fra KDY v/LV
Der kommer et stort EM for 29'ere (i juli måned). En del aktiviteter på vandet i J/80 og joller.

E. Nyt fra søsportsklubberne v/NR
Vinterbaderne er godt i gang. Søspejderne har jollerne på land. Roerne planlægger nissesejlads i december
(hvis det ikke regner).

F. Nyt fra erhvervsforeningen v/KN
Intet at bemærke.

7. Eventuelt
Opfølgning på informationsmøde (November 2019)
Vigtigt at vi pointere at havnens modernisering skal være økonomisk forsvarlig
Det bør overvejes at lave en årsberetning. BH udarbejder oplæg, som tages med som punkt på næste
bestyrelsesmøde.

Kommende bestyrelsesmøder:

2020: 19/2 – 1/4 – 3/6 – 12/8 – 7/10 – 2/12

Venlig hilsen
Jørgen Thorsell
Formand

Anders Söderberg
Havnechef

Bilag 1 (pkt. 2)

