
 

Indholdsreferat af bestyrelsesmøde Rungsted Havn 

Tidspunkt: 19. februar 2020 – 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 Laer RvL 
Hans Laugesen, HL 
Birger Hoff, BH 
Otto B. Christiansen, OC 
 

Andre deltagere:  
Anders Söderberg, AS, Havnechef 

 
 

Referat 
1. Godkendelse af referat af 18. december 2019 

Referat af møde den 18. december 2019 er godkendt. 
 

2. Årsmøde beretning i fremtiden - Oplæg 
Der laves en kortfattet beretning inden næste informationsmøde. Ansvar AS & JT 

 
3. Lejekontrakt Fiskerikajen & Kajleje, opdatering, v/AS  

Fiskerikajen skifter lejer og hedder fremover "Kajens fisk & Vildt. Officiel åbning fredag den 14. februar 2020 Den 
Lejkontrakt på uændrede vilkår. 
 

4. Rungsted havn 34 – ScanVet opdatering /AS  
Sagen trækker ud og er berammet til oktober 2020. 

 
5. Saldobalance  

Gennemgået af AS uden yderligere spørgsmål og/eller kommentarer fra bestyrelsen. 

 
6. Havnens Budgetramme 2021-2024 

Udarbejdet af AS i samarbejde bogholderiet. Bestyrelsen godkendte budgettet 2021-2024 
Der er ikke budgetteret med omkostninger til fremtidig modernisering, da disse projekter ikke er besluttet. 

 
7. Udskiftning af flydebroer i nordbassin (nr. 4-6-8) 

Den planlagte udskiftning vil ingen ændring have i pladslejen for de berørte pladser. 
Bestyrelsen godkendte at gå videre med projektering. Bestyrelsen skal godkende det endelige projekt inden 
igangsættelse, som også er betinget af positivt resultat ved høring blandt havnens interessenter. Denne høring 
forventes afholdt ultimo april 2020.  



 
8. Udviklingsprojekter 

a. Modernisering af havnen og dens faciliteter v/AS & JT 
Forundersøgelser er igangsat med fokus på hovedliner til det endelige projekt og beslutning.  
Formøde arrangeret med Kysinspektoratet 10. marts 2020 for at diskutere et notat fra DHI omkring 
forholdene syd for havnen. 
Der vil blive taget højde for såvel kommunens plan for området samt Ro og Kajak klubbens behov for 
udsejling. 
Kommunen v/Borgmester Morten Slotved, har gentaget at man ønsker det er havnen der styrer og 
bestemmer projektets omfang og etablering. Det er vigtig med en afklaring af kommunalbestyrelsens 
holdning til støtte til projektet. 
Bestyrelsen pointerer at projektet kun vil igangsættes, hvis de givne økonomiske forudsætningerne holder. 

 
b. Projekt “Arealer på havnen” v/KN & AS 

Parkeringsudvalget arbejder videre med 3 tekniske løsninger. 
 

c. Projekt “Havnefaciliteter” v/RvL 
Der er blevet spurgt ind til hvor RS fremtidig klubhus skal ligge. Der er dialog imellem RS og KDY's formand 
omkring deling af eksisterende klubhus. 
AS fremlagde forslag om køb af toiletvogn til brug i løbet af højsæson samt ved spidsbelastning, f.eks 
stævner og lignende. Endvidere vil brugen af en sådan mobil og midlertidig løsning, kunne dokumentere det 
reele behov, inden eventuel permanent etablering af toilet faciliteter. Bestyrelsen gav accept til forslaget. 
 

d. Projekt “havnepladser” v/ HJ 
Der arbejdes på et oplæg der kan igangsættes parallelt med Moderniseringen af havnen. 

 
9. Diverse meddelelser 

a. Nyt fra havnekontoret v/AS 
56 pladser har skiftet lejer i 2020. Ca. 25 af disse begrundes med høj alder. Der er stadig et stort pres på 
bådepladser med bredde 3 - 3,5m. Ventelisten er stadig på 700. Der er åbnet op for vandposterne på 
landarealerne. 
 

b. Nyt fra bådpladslejerne v/HJ & JT 
Det er godt at se at der er blevet plads til så mange både på land med fokus på sikkerhed og placering. 
Bådejerne glæder sig over, at der er åbnet for vandposter så tideligt på året, allerede inden 
forårsklargøringen er startet. 

 
c. Nyt fra Rungsted Sejlklub v/RvL 

RS har etableret et samarbejde med Nivå, ifm. duelighedsprøve hen over vinteren. 
 
d. Nyt fra KDY v/LV 

Vi har et stort projekt i foråret EM for 29'ere med 250 deltagere samt trænere og forældre. Christine Storm 
Lassen er ansat en ny leder for ungdomsarbejdet i KDY i Rungsted. 

 
e. Nyt fra søsportsklubberne v/NR 

Vinterbaderne bader på trods af den "manglende vinter". 
Der er mange kajakker på vandet i den milde vinter. Søspejderne er gået i vinterhi. Roerne er i gang med 
ergonometer træning og i gang med vedligehold af bådene. 
Der ses frem til at kommunen klargør broerne inden 29. marts 

 
f. Nyt fra erhvervsforeningen v/KN 

Der er generalforsamling 25. marts. KN håber på kampvalg. 
Ugeblandet og Rotary vil have havnen med i projekter "Sæt pris på din by" (www.prisdinby.dk) hvor 
erhvervsforeningen overvejer at deltage. 

  



 
 

 
10. Eventuelt 

Møde for bestyrelsen omkring Q&A: 9/3 kl 17:30 på havnekontoret 
 
 

Kommende bestyrelsesmøder: 

2020: 22/4 (flyttet fra 1/4) – 11/6 (flyttet fra 3/6) – 12/8 – 7/10 – 2/12 

Årsmøde 18/11 - 2020 

2021: 17/2 - 14/4 - 16/6 - 18/8 - 20/10 - 16/12 
 
Venlig hilsen 

 

Jørgen Thorsell Anders Söderberg 

Formand Havnechef 


