Indholdsreferat af bestyrelsesmøde Rungsted Havn
Tidspunkt: 7. oktober 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 12. august
Indholdsreferat blev godkendt.

2. Rungsted Havn 34 – ScanVet – status v/AS
AS orienteret bestyrelsen om sagen. Lukket punkt.

3. Årsmøde 2020 - udkast til agenda for det kommende møde den 9. november 2020 v/AS
Mødet afholdes 9. november på Rungstedgaard.
Der må være 170 personer i lokalet, under forudsætning at det er et siddende arrangement.
Der blev noteret konstruktivt input til agenda, fra havnens bestyrelsesmedlemmer.
Havnekontorets administration sørger for at sikre, at formændene for alle sportsklubber i havnen bliver inviteret.
HJ og ASD undersøger muligheden for at streame begivenheden live via f.eks. Teams, så havnens interessenter kan
følge med hjemmefra. Såfremt sundhedsmyndighederne strammer regler og anbefalinger yderligere, kan det blive
nødvendigt at aflyse det fysiske møde. I så fald orienteres havnens interessenter løbende vi mail og havnens
hjemmeside.

4. Henvendelse fra Resturant Riva vedr. terrasse leje ifm. Covid-19 v/AS
Sagen blev behandlet. Lukket punkt.

5. Saldobalance v/AS
Gennemgået af AS uden yderligere bemærkninger fra bestyrelsen. Saldobalancen giver ikke anledning til bemærkninger
og følger budgettet.

6. Udviklingsprojekter
a.

Modernisering af havnen og dens faciliteter v/AS & JT
Der arbejdes videre på et skitseprojekt i samarbejde med Hørsholm kommune.
I samarbejde med Hørsholm kommune skal der nedsættes en styregruppe bestående af KB medlemmer og
Havnens bestyrelsesmedlemmer. Styregruppen skal beslutte hvilke indsatser, der - inden for udviklingsprojektets
økonomi - skal igangsættes for at aflevere et udviklingsprojekt med tilhørende økonomi, interessent inddragelse,
ekstern rådgivning og efterfølgende oplæg til havneudvidelse.
Alle interessentgrupper indbydes til en følgegruppe, som skal være med til at sikre alle spørgsmål og forslag
inkluderes i projektet.

b.

Projekt “Arealer på havnen” v/KN & AS
Udvalget har undersøgt 11 forskellige projekter. Der arbejdes videre med et forslag der udover trafiksanering,
kan give flere parkeringspladser på havnens område.
Det er aftalt at KDY & RS, sammen rydder op på jollepladsen, og der kigges på en løsning som minimerer
antallet af tomme trailere i vinterhalvåret.

c. Projekt “Havnefaciliteter” v/RvL
Der er fortsat løbende dialog mellem RS og KDY omkring fremtidig RS-klubhusfaciliteter.
d. Projekt “havnepladser” v/HJ
Dokumentationen er i gang med fokus på Nordhavnens pladser.

7. Diverse meddelelser
a. Nyt fra havnekontoret v/AS
Der er ansøgt om tilladelse til etablering af 3 midlertidige vejbump på det offentlige vejstykke fra lysregulering og
frem til Nokken.
Bestyrelsen tog til efterretning at projekt ”flydende sauna” i nordbassin er igangsat. Penge til etablering og drift
afholdes af Hørsholm kommune. Saunaen skal kun benyttes i vinterhalvåret og vil blive løftet på land til
opbevaring i sommerhalvåret. Der er stiftet et Badelaug, der skal styre den daglige drift i foreningsregi.
b. Nyt fra bådpladslejerne v/HJ & JT
Der blev udtrykt stor tilfredshed med at være bådpladslejer i en velfungerende havn, der også under Corona har
fungeret og har taget imod de mange gæster. Stor ros til Havnechefen og hans team.
c. Nyt fra Rungsted sejlklub v/RvL
Under den årlige generalforsamling, som blev afholdt i masteskuret på havnen, blev der foretaget et par
udskiftninger blandt bestyrelsesmedlemmerne. Se mere på
http://www.rungstedsejlklub.dk/2020/08/generalforsamling-vel-overstaet.html

d. Nyt fra KDY v/LV
Der har ikke været mulighed for megen sejlads. Klubben er stadig ramt af pandemien ift. restriktioner.
Der er udsendt indkaldelse til et informationsmøde om klubhusets udvikling.
e. Nyt fra søsportsklubberne v/NR
Der har været afholdt møde blandt alle Søsportsklubberne.
Søspejderne kører på med højt aktivitetsniveau, under hensyntagen til Pandemi restriktioner. Den ene
aldersgruppe er kun drenge …
Kajakklubben har budt mange nye medlemmer velkommen i indeværende sæson, men har også
begrænsninger pga. pandemien.
Roklubben har været påvirket meget af pandemien.
Isætningsbroen bliver løftet på land den 12 november 2020.
Roklubben er i løbende kontakt med kommunen, så klubben sikres god adgang til vandet, også efter en eventuel
udbygning af havnen.
d. Nyt fra Erhvervsforeningen v/KN
En del af de erhvervsdrivende har haft store udfordringer under pandemien.

8. Eventuelt
Havnens administration blev opfordret til at efterse, at bådpladslejere husker kravet om at deres både skal være
tydelig mærket med navn og nuværende hjemhavn. Mange glemmer desværre at efterleve denne del af havnens
reglement. AS tager fat i bådpladslejerne i forbindelse med at bådene tages på land for vinteren 2020/21

Venlig hilsen
Jørgen Thorsell
Formand
Kommende bestyrelsesmøder:
2020: 2/12
Årsmøde 9/11 – 2020
2021: 17/2 - 14/4 - 16/6 - 18/8 - 20/10 - 16/12

Anders Söderberg
Havnechef

