Rungsted Havn – En havn for alle
Den 16.12.2020

Orienteringsbrev til interessenter
Ideer til udvikling af Rungsted Havn og strand

Rungsted Havn er en havn for alle og er et vartegn i Hørsholm Kommune – en kendt og attraktiv oase, som
nydes af kommunens borgere og tiltrækker gæster langvejs fra, både til vands og til lands. Rungsted
Havnebestyrelse og Hørsholm Kommunalbestyrelse ønsker i fællesskab at styrke og udvikle de værdier,
som havnen repræsenterer: Et aktivt fritidsliv og fællesskab for alle.
Efter næsten 50 år i vandet har havnen nået reparationsalderen. Vi står derfor nu med en gylden mulighed
for at forlænge og forskønne havnen – både under og oven vandet. Vores indsats nu afgør, om havnen,
også de næste 50 år, er en moderne lystbådehavn for alle, hvor der er masser af liv og en afslappet
atmosfære. Sammen kan Rungsted Havn og Hørsholm Kommune give den ekstra vitaminindsprøjtning, der
skal til, så vi kan fastholde et attraktivt havnemiljø og samtidig skabe endnu bedre plads til gaster og
gæster, der gerne vil nyde livet på, ved og i vandet.
Kom og være med
I det nye år inviterer vi alle brugere, borgere, foreninger mv. med interesse i havnen til at give input og
deltage i en tidlig dialog om udviklingsarbejdet, som sker i forbindelse med en eventuel udvidelse mod øst.
Sammen skaber vi det bedste resultat.
Inden vi går i gang med den bredere involvering, vil vi dog gerne orientere jer, som er faste brugere af
og/eller naboer til havnen om processen for og samarbejdet omkring udviklingsprojektet.
Om projektet og processen
Rungsted Havn er i samarbejde med Hørsholm Kommune gået i gang med at planlægge processen, som
vil bestå i en bred involvering af interessenter og borgere med interesse i, hvad der foregår på, i og ved
vandet i Rungsted.
Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra Havnebestyrelsen og Kommunalbestyrelsen.
Styregruppens opgaver er at gennemføre en involvering af borgere og interessenter for at indsamle gode
ideer til en udvikling af havnen, at indhente rådgivning til en kvalificering af udviklingsplanens elementer og
at udforme et oplæg til havneudvidelse og tidsplan til politisk godkendelse.
Styregruppen består af følgende personer:
• Jørgen Thorsell, Havnebestyrelsen (projektejer)
• Knud E. Nordby, Havnebestyrelsen
• Otto B. Christiansen, Havnebestyrelsen
• René van Laer, Havnebestyrelsen
• Niels Ryhding, Havnebestyrelsen
• Ann Lindhardt, Kommunalbestyrelsen
• Jakob Nybo, Kommunalbestyrelsen
• Henrik Klitgaard, Kommunalbestyrelsen
• Bent Fabricius, Kommunalbestyrelsen
• Svend Erik Christiansen, Kommunalbestyrelsen

Vi nedsætter en følgegruppe med havnens nærmeste interessenter med henblik på nærmere orientering
og udveksling af ideer og ønsker. Invitationer til at deltage i følgegruppen vil blive udsendt primo/medio
januar.
Styregruppen har besluttet, at der skal gennemføres interview af virksomheder, klubber og foreninger på
havnen og af de nærmeste naboer for at indsamle idéer og forslag. Disse interview vil blive gennemført i
januar – februar 2021. Der vil blive udsendt en særskilt invitation til de berørte personer.
Styregruppen vil også gennemføre en spørgeskemaundersøgelse, hvor sejlere og personer på ventelisten
kan bidrage med deres synspunkter og idéer. Undersøgelsen gennemføres også i januar – februar 2021.
Rungsted Havn vil, sammen med Hørsholm Kommune, invitere borgerne i Hørsholm til en række
borgermøder i løbet af januar. Møderne afholdes digitalt, og det bliver med tilmelding. Alle med interesse
for havn og strand er velkomne. Nærmere information om det praktiske vil ske primo januar, men sæt
allerede nu kryds i kalenderen, den 13., 18. eller 19. januar. Du kan tilmelde dig her:
13. januar kl. 18.30-20: https://hoersholm.nemtilmeld.dk/61/
18. januar kl. 9.30-11: https://hoersholm.nemtilmeld.dk/62/
19. januar kl. 19.30-21: https://hoersholm.nemtilmeld.dk/63/
Vil du vide mere?
Allerede inden jul sætter vi informationsplakater op i byen og på havnen og i det nye år, etablerer vi to
udstillinger, på hhv. havnen og i Kulturhus Trommen, hvor man kan se og læse mere om skitserne for
udviklingsarbejdet.
Vi gør alt materialet tilgængeligt på rungsted-havn.dk og på BorgerLab (Hørsholm Kommune online
samarbejdsplatform) vil vi løbende invitere til dialog. På BorgerLab har vi også skitseret tidslinjen for
projektet. Hvis du ikke allerede er bruger på BorgerLab, kan du registrere dig her:
https://borgerlab.horsholm.dk/da-DK/.
Alle input opsamles, grupperes og forelægges styregruppen og senere Kommunalbestyrelsen. I maj 2021
afholder Havnebestyrelsen og Kommunalbestyrelsen en workshop, hvor de arbejder med forskellige
udviklingsmuligheder for havnen.
Herefter udarbejdes et forslag til et udviklingsprojekt og budget mv., som behandles på
Kommunalbestyrelsens budgetkonference i august med henblik på en beslutning om Hørsholm Kommunes
deltagelse i en realisering af projektet. Tilsvarende skal Havnebestyrelsen beslutte, om de ønsker at gå
videre med en realisering af projektet.
Kom og vær med. Sammen skaber vi det bedste resultat.
Venlig hilsen
Rungsted Havnebestyrelse

