Indholdsreferat af bestyrelsesmøde Rungsted Havn
Tidspunkt: 22. april 2020 – 17:30-19:30
Sted: Online, som følge af sundhedsmyndighedernes anbefalinger vedr. Covid-19

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
Otto B. Christiansen, OC
Andre deltagere:
Revisor Peter Hansen
Anders Söderberg, AS, Havnechef

Referat
1. Godkendelse af referat af 19. februar 2020
Referat af mødet den 19. februar er godkendt.

2. Godkendelse årsrapport 2019 v/AS & Revisor Peter Hansen
Årsrapporten gennemgået af revisor Peter Hansen og blev godkendt uden yderligere kommentarer.

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

4. Orientering om havnen i forhold til Covid-19, v/AS
Der er kommet mere liv i havnen af gående gæster, der til tider har haft svært ved at overholde
sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Derfor blev der etableret et Corona vagtværn, bestående af frivillige fra
beredskabet og havnens personale, som har patruljeret på havneområdet.
Kontoret har været lukket, men telefonerne har været åbne. Kontoret forventes genåbnet 4. maj.
Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med at havnen blev hold åbent for havnens gæster og lejere i hele perioden.

5. Udskiftning af flydebroer i nordbassin, v/AS
Projektering udføres af rådgivende ingeniørfirma Sweco og udbudsform sker ved såkaldt underhåndsbud til
udvalgte leverandører af flydebroer, hvorfor udbudsmateriale er konfidentielt. AS gennemgik det fremsendte
præliminære materiale i overordnet termer.
Projektet vil komme ud i offentlig høring når udbudsmaterialet er færdiggjort i løbet af maj/juni måned.
Bestyrelsen gav udtryk for fuld tillid til det udførte arbejde.

6. Årsmøde beretning, v/JT & AS
Dette er under udarbejdelse.

7. Udviklingsprojekter
a. Modernisering af havnen og dens faciliteter v/AS & JT
Status: Covid-19 har givet anledning til stiltand i forundersøgelsen. Dette skyldes at såvel kommunen og
øvrige samarbejdspartnere har været travlt optaget med vigtigere projekter.
Der har været forberedende møde med Kystdirektoratet. Der arbejdes videre med en vurdering ud fra at vi
kommer til at udvide den eksisterende lystbådehavn.
Businesscase: MOE udarbejder for øjeblikket en business case for havneudvidelsen.
Projektledelse: Der arbejdes videre med at sikre den rette projektledelse af forundersøgelsen.
Det er vigtigt at pointere at projektet kun vil igangsættes hvis de givne økonomiske forudsætningerne
holder.

b. Projekt “Arealer på havnen” v/KN & AS
Der arbejdes løbende med at forbedre parkeringsforholdene på havnen. Desværre er de største løsninger
dyre, hvorfor de kun kan finansernes via brugerbetaling.
Mindre omlægninger af havnens areal vurderes ud fra en finansiering fra forskellige parter.
c. Projekt “Havnefaciliteter” v/René van Laer (RS)
Der er bestilt en toiletvogn med 2 toiletter. Vognen er mobil og kan flyttes efter behov ved hjælp af havnens
truck. Vognen bliver forsynet med kodelås, som det kendes fra havnens øvrige faciliteter, til brug for
gæstesejlere og fastliggere.
Møde afholdt med borgmesteren, RS og KDY. Der er aftalt et videre forløb imellem RS og KDY i en god
stemning. RS ser positivt på udviklingen og håber det leder frem til en god løsning for alle i "nordenden" af
KDY's klubhus.
d. Projekt “havnepladser” v/ HJ
Der arbejdes på et oplæg der igangsættes parallelt med Moderniseringen af havnen.

8. Diverse meddelelser
A. Nyt fra havnekontoret v/AS
Havnekontor, sejlerbade og gæstetoiletter genåbnes 4. maj.
Pga. covid-19 pandemi, har foreningen "Rungsted Havns venner", besluttet at aflyse havnefesten 2020.

B. Nyt fra bådpladslejerne v/HJ & JT
Det er imponerende den måde hvor havnens og dens personale har håndteret Covid-19 situationen.
Alle pladslejere har kunne klargøre deres både og få dem søsat, samtidigt med at havnen har haft et
betydeligt antal besøgende, både fra land og vandsiden.

C. Nyt fra Rungsted Sejlklub v/RvL
Man er gået i gang med at klargøre klubbens både

D. Nyt fra KDY v/LV
KDY og deres faciliteter har været lukket helt ned pga. Covid-19. Nu begynder der så småt en genåbning når
vi får lov af sundhedsstyrelsen og DS. Store arrangementer er aflyst indtil videre.

E. Nyt fra søsportsklubberne v/NR
Kajakkerne og roerne må ikke være indendørs, da klubhusene har været lukket.
Der åbnes op for udendørs aktiviteter fra på lørdag d. 25/4 jvf. sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Broen
er sat ud 22. april. Slæbestederne virker ikke, hvorfor havnens sydlige rampe anvendes.

F. Nyt fra erhvervsforeningen v/KN
Covid-19 har betydet meget store udfordringer for erhvervslivet på havnen.

9. Eventuelt
Venlig hilsen

Jørgen Thorsell
Formand

Anders Söderberg
Havnechef

Kommende bestyrelsesmøder: 2020: 11/6 – 12/8 – 7/10 – 2/12
Årsmøde 18/11 – 2020
2021: 17/2 - 14/4 - 16/6 - 18/8 - 20/10 - 16/12

