
 
Indholdsreferat af bestyrelsesmøde Rungsted Havn  
Tidspunkt: 12. august 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 indholdsreferat af 11. juni  

Indholdsreferat blev godkendt. 
 

2. Temamøde, v/AS 
Præsentation gennemgået af AS  
Feedback modtaget til præsentationen. 

 
3. Udskiftning af flydebroer i Nordbassin v/AS 

Projektet er igangsat med opstart oktober 2020 og forventes klar til sæson 2021.  

 
4. Årsmøde beretning, v/JT & AS  

BH hjælper med udarbejdelsen i forbindelse med årsmødet november 2020. 

 
5. Saldobalance v/AS 

Gennemgået af AS uden yderligere bemærkninger fra bestyrelsen. Regnskabet følger budgettet. 
 

6. Udviklingsprojekter 
a. Modernisering af havnen og dens faciliteter v/AS & JT 

   Dækket af temamødet (se præsentation på havnens hjemmeside). 
 

b. Projekt “Arealer på havnen” v/KN & AS  
Der kigges videre ind i forskellige løsningsmodeller vedr. parkeringsareal og optimering af disse. 
 

c. Projekt “Havnefaciliteter” v/RvL 
Der er møde imellem RS & KDY i næste uge omkring RS klubhus. 
Toilet ved nordmolen er endnu ikke permanent. Vandskiklubben skal involveres da toilettet er opstillet i 
umiddelbar nærhed og der er trukket rør langs deres klubhus. 
 

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

  



 
7. Diverse meddelelser 

 
A. Nyt fra havnekontoret v/AS 

Opfordring til RS & KDY om at få ryddet op på jollepladsen. 
 

B. Nyt fra bådpladslejerne v/HJ & JT 
Der har hele sommeren været et godt miljø på havnen. Mange positive meldinger fra gæster og badende. 
Havnens infrastruktur har virket perfekt uden nævneværdige problemer. 
Vi skal som brugere af havnen huske at vende skiltet når vi tager på sommerferie! Det skylder vi 
gæsterne men også havnens økonomi. 

 
B. Nyt fra Rungsted Sejlklub v/RvL 

Klubben har anskaffet en brugt 806’er fra Sverige. 
Antallet af medlemmer vokser kraftigt da folk nu kan komme ud at sejle. Sejladsaftnerne udvides. 

 
D. Nyt fra KDY v/LV 
 Der har været begrænset aktivitet pga. Covid-19 restriktioner, men der er nu blevet åbnet op for 
 kapsejladser i begrænset omfang. Der er udnævnt ny leder af ungdomsafdelingen. 

 
E. Nyt fra søsportsklubberne v/NR 

Vinterbaderne er kede af vandtemperaturen … hvilket er til glæde for roer og kajak. 
Søspejderne har fået 4 optimistjoller fra KDY. 
 

F. Nyt fra erhvervsforeningen v/KN 
Corona har præget foråret…. men det gode vejr har rettet noget op på økonomien. 

 
8. Eventuelt 

Intet at bemærke. 
 
 

 
Venlig hilsen 

 

Jørgen Thorsell Anders Söderberg 
Formand Havnechef 
 

Kommende bestyrelsesmøder:  2020:  7/10 – 2/12 
 Årsmøde 9/11 – 2020 
 2021: 17/2 - 14/4 - 16/6 - 18/8 - 20/10 - 16/12 


