Indholdsreferat af bestyrelsesmøde Rungsted Havn
Tidspunkt: 11. juni 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 Leer, RvL
Hans Laugesen, HL
Birger Hoff, BH
Otto B. Christiansen, OC
Andre deltagere:
Anders Söderberg, AS, Havnechef

Referat
1. Godkendelse af referat af 22. april 2020
Referat af mødet den 22. april er godkendt.

2. Saldobalance v/AS
Gennemgået af AS uden yderligere spørgsmål og/eller kommentarer fra bestyrelsen.
Der er en mindre stigning på antallet af besøgende pga Corona, hvor der er mange danske besøgende.

3. Løbende orientering til bestyrelsen, herunder havnens deltagelse i projekt "sikker
havn" og forskningsprojekt om sikkerheden og brugen af offentligt redningsudstyr,
v/AS
Havnens administration er i konstruktiv dialog med FLID og TRYG-fonden, for at certificere havnen som "sikker
Havn". Sideløbende deltager Havnen i et forskningsprojekt om at øge fokus på udviklingen af moderne
redningsmidler, til brug på havne og ved badestrande.

4. Dockside app, ny betalingsmulighed for gæstesejlere, v/AS
Ny betalingsmetode er indført som et alternativ til betaling i automat eller ved besøg på havnekontoret.
Systemet er under løbende udvikling, og vil på sigt kunne anvendes som reservationssystem for
gæstesejlere.
I maj måned har 50% af gæstesejlerne benyttet denne App.

5. Udskiftning af flydebroer i nordbassin, v/AS
Bygherrerådgiver Henrik Lund Rasmussen (Sweco) har udfærdiget og udsendt udbudsmateriale.
Der vil blive afholdt dialogmøde for havnens interessenter, ultimo juni. Udskiftningen finansieres med
havnens opsparing.

6. Årsmøde beretning, v/JT & AS
Formen for beretning fra fremtidige årsmøder er under udarbejdelse.

7. Udviklingsprojekter
a.

b.

Modernisering af havnen og dens faciliteter v/AS & JT
Status på forundersøgelser og Businesscase blev diskuteret. Der er konsensus om, at vi arbejder videre
med forundersøgelserne, baseret på businesscasen under de givne forudsætninger.
Projekt “Arealer på havnen” v/KN & AS
Der dialog med et firma, der har faglig indsigt i at vurdere mulighederne for etablering af
parkeringskælder på RH. Udfordringen er, at prisen for etablering af parkeringskælder er relativ høj.
Udvalget fortsættes med undersøgelser.
Det skal undersøges i samarbejde med Hørsholm Kommune, om trafiksaneringen kan etableres via et
tillæg til den eksisterende lokalplan, eller det kræver lokalplansændringer.

c.

Projekt “Havnefaciliteter” v/RvL
Der arbejdes stadig på klubhusfaciliteter i samarbejde mellem RS og KDY

d.

Projekt “havnepladser” v/ HJ
Dokumentationen er i gang med fokus på Nordhavnens pladser.

8. Diverse meddelelser
A.

Nyt fra havnekontoret v/AS
Det blev diskuteret, hvorledes AS løbende arbejder med pressen. Der blev udtrykt fuld support fra
bestyrelsen.
Der har været dobbelt så mange besøgende (439) i maj måned ift. sidste år (2019)
Vagtselskabet er tilbage på havnen med øget fokus på slæbestedet, hvilket har givet en forøgelse i
omsætning af dagsbilletter.
AS bistår kommunen med et projekt vedr. etablering af en flydende saunaplatform, som skal være til
glæde for vinterbadere i kommunen. Denne er kun tiltænkt at skulle være i brug fra november til april.
Projektet er uden omkostninger for Havnen.

B.

Nyt fra bådpladslejerne v/HJ & JT
Det har været en fornøjelse at se, hvordan havnen har været brugt i forbindelse med Corona situationen.
Der har konstant været besøgende over hele havnen også på ydermolerne.
Det viser med al tydelighed, at havnen er et populært opholdssted for såvel sejlere som kommunens
borgere.

C. Nyt fra Rungsted Sejlklub v/RvL
Intet nyt.
D. Nyt fra KDY v/LV
Kapsejladsåret er endeligt skudt i gang med den første tirsdagssejlads den10. juni
Der er igangsat renovering og oprydning af jollepladsen.
E.

Nyt fra søsportsklubberne v/NR
Roklubben er kommet i gang i 4 uger efter Corona restriktionernes ophør. Klubhuset har været lukket.
Klubhuset er genåbnet under gyldig hensyntagen til restriktionerne.
Der er ryddet tang fra kysten og den er traditionen tro også kommet retur.

F.

Nyt fra erhvervsforeningen v/KN
Resturanterne har været lukket I længere tid pga. Corona situationen.

9. Eventuelt
Intet

Venlig hilsen

Jørgen Thorsell
Formand

Kommende bestyrelsesmøder:

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

