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Rungsted Havn – En havn for alle 
 

 
 
Sags nr. HØR 21.0 Den 10.12.2020 
 
 
 
Referat fra 1. styregruppemøde den 3. december 2020  
 
Deltagere: 
Jørgen Thorsell (bådpladsejer), havnebestyrelsen, formand 
Knud Nordby (Erhvervsdrivende), havnebestyrelsen 
René van Laer (Rungsted Sejlklub), havnebestyrelsen 
Niels Ryhding (div. foreninger), havnebestyrelsen 
Otto B. Christiansen (politisk udpeget), havnebestyrelsen 
Ann Lindhardt, kommunalbestyrelsesmedlem (V)  
Jakob Nybo, kommunalbestyrelsesmedlem (I) 
Henrik Klitgaard, kommunalbestyrelsesmedlem (B) 
Svend Erik Christiansen, kommunalbestyrelsesmedlem (A) 
Bent Fabricius, kommunalbestyrelsesmedlem (C) 
Pernille Halberg Salamon, kommunaldirektør (observatør) 
Anders U. Söderberg (AS), havnechef (observatør) 
Rebecca Forsman (RF), administrationen Hørsholm Kommune (observatør) 
Berith Mavromatis (BM), BM Arkitekter, projektleder, rådgiver (referent) 
 
Dagsorden: 
1. Velkomst v/ Jørgen 
2. Præsentationsrunde og "check-in" v/ Jørgen  
3. Skitser for udvikling af Rungsted Havn - et hurtigt genbesøg v/ Anders 
4. Projektets leverancer og overordnet tidsplan v/ Anders  
5. Kommunikation og borgerinddragelse v/ Rebecca  
6. Pressekontakt v/ Jørgen  
7. Orientering om budget for forundersøgelser v/Anders  
8. Kommende styregruppemøde er den 16. december v/ Jørgen  
9. Eventuelt  
 
Ad. 1 Velkomst 
Jørgen bød velkommen og orienterede om, hvordan han ser rammesætningen om arbejdet i 
styregruppen. Set fra hans perspektiv handler det om at udføre de opgaver, som er fastlagt i 
kommissoriet, og at det gøres indenfor rammerne af det fastsatte budget.  
 
Herudover orienterede han om, hvordan han ser de fysiske rammer om et kommende 
udviklingsprojekt. Her ligger havnens grænser mod nord og syd samt de nuværende 
højdegrænser fast, og den forslåede udvidelse af Nokken mod øst skal være et åbent ubebygget 
område, der kan bruges til mange forskellige aktiviteter og events året rundt.  
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Ad. 2 Præsentationsrunde og ”check-in”  
Alle deltagerne fortalte kort om deres baggrund for at sidde med i styregruppen samt deres 
tanker om udviklingsprojektet for havnen. I den forbindelse blev der bl.a. nævnt: 
  

• at der skal være højt til loftet og at projektet skal være åbent for at gøre noget anderledes 
• at projektet skal være af høj kvalitet, et vartegn for kommunen - set ind i et 50 års 

tidsperspektiv  
• at den skal være flot og brugervenlig 
• at der også skal være fokus på fritidslivets og foreningslivets vilkår, hvor der er plads til 

havnefester, friluftskoncerter o.l.  
• at havnen bør udbygges bl.a. for at gøre noget ved ventelisten  
• at der tages hensyn til alle klubber og foreninger – også dem lige uden for haven 
• at projektet skal være realistisk og have en ansvarlig økonomi  
• at der bør være nemmere og klarere offentlig adgang til havnen, og at de offentlige 

faciliteter på havnen skal have et kvalitetsløft 
 
Ad. 3 Skitser for udvikling af Rungsted Havn - et hurtigt genbesøg v/ Anders  
Anders orienterede om skitserne for, hvordan en udvikling og udvidelse af Rungsted havn kan se 
ud. Han pointerede, at der kun er tale om SKITSER. Han ridsede i korte træk havnens nyere 
historie op med fokus på, hvordan kravene til indretningen af havnen har ændret sig i takt med at 
både bådstørrelser og brugere af havnen har ændret sig. 
 
Han orienterede også om, at havnen i dag er meget velfungerende – også i vinterhalvåret. Det 
skyldes i høj grad de mange besøgende til restauranterne. Men havnen er også nedslidt og der 
er en stor efterspørgsel efter flere bådpladser. Mere end 200 af de over 800 personer på 
ventelisten har tilkendegivet, at de gerne vil have en bådplads ”i morgen”, hvis den var der.  
 
Som han ser det, vil en udvikling og udvidelse af havnen, som præsenteret på skitserne, vil sikre 
haven, som et attraktivt vartegn mange år fremover. Der bliver skabt flere bådpladser til den nye 
(og yngre) generation af sejlere, der bliver skabt bedre plads til fritidsaktiviteter og kulturelle 
begivenheder på bl.a. den nye Nokken Øst og de bredere moler, der bliver skabt et større og 
mere varieret strand- og badeområde osv.  
 
Der var herefter en række kommentarer og spørgsmål til skitseprojektet. Det handlede bl.a. om 
at, det er vigtigt, at der er fuld gennemsigtighed omkring finansieringen af projektet og hvad der 
bruges kommunale midler på samt, hvad havnens andel i projektet er. Det blev også nævnt, at 
kommunen jo bygger mange faciliteter til f.eks. idrætten, så hvorfor ikke bygge moler og 
forbedrede faciliteter i havneområdet, som rigtig mange borgere benytter sig af. En investering 
byens kultur og fritid.  
    
Ad. 4 Projektets leverancer og overordnet tidsplan v/ Anders  
Anders gennemgik kort projektets tidsplan og leverancer. I gennemgangen var der fokus på, at 
projektet fra nu og frem til april er i en idéfase, hvor gode ideer til projektet skal indsamles via 
dialog med bl.a. havnens interessenter, nære naboer og ikke mindst borgerne i Hørsholm 
Kommune. Herefter overgår projektet til en planlægningsfase, som varer indtil august, hvor 
Kommunalbestyrelsen og Havnebestyrelsen skal behandle styregruppens oplæg til et 
udviklingsprojekt for havnen. 



 

 
 
 
BM-Arkitekter ApS – Borgmester Jensens Allé 22, 1. th. – 2100 København Ø – bm@bm-arkitekter.dk – mobil +45 2449 0818 – CVR 3283 8324  
 
D:\Berith arbejde\1_BM Arkitekter\1_Sager\Rungstedhavn procesrådgivning\Tekst\Referater\2020.12.10_Referat af 1. styregruppemøde 3.12.2020 Godkendt.docx Side 3 

 

 
Der blev efterlyst en mødeplan hurtigst muligt. 
 
Ad. 5 Kommunikation og borgerinddragelse v/ Rebecca  
Rebecca gennemgik et rå-udkast til en proces for den bredere borgerinddragelse samt 
kommunikationen med interessenter på og omkring havnen. Hun orienterede også kort, at 
kommunikationen vil basere sig på kommunens syv principper for samarbejde med borgerne om 
udviklingen af byen. Ved næste styregruppemøde dykkes der mere ned i indsatserne ift. 
borgerinddragelsen og kommunikation med naboer og andre interessenter. 
 
Efter gennemgangen var der en række kommentarer til, hvad der bør tages højde for og forsøges 
indarbejdet i kommunikationen omkring projektet. Det vedrørte bl.a.:  
 
• at et af hovedbudskaberne bør være, at havnen udbygges til gavn for Hørsholms borgere. 
• at projektet lever op til Hørsholmstrategien og til FNs verdensmål 
• at rækkefølgen i budskaberne er vigtig 
• at der bruges en bred vifte af kommunikationskanaler  
 
Punktet drøftes yderligere på næste møde. 
 
Ad. 6 Pressekontakt v/ Jørgen  
Der var enighed om, at Jørgen Thorsell og Anders U. Söderberg bliver projektets 
pressetalsmænd. Det betyder, at de på styregruppens vegne kan udtale sig til pressen om 
projektet og dets leverancer i henhold til kommissoriet. Hvis de øvrige styregruppemedlemmer 
udtaler sig til pressen, taler de på egne vegne. 
 
Ad. 7 Orientering om budget for forundersøgelser v/Anders  
Anders orienterede om budgettet og de disponerede midler. Punktet drøftes på næste møde. Der 
er fortsat luft i budgettet. 
 
Ad. 8 Kommende styregruppemøde er den 16. december v/ Jørgen  
Næste møde afholdes den 16. december, kl. 7.30-9.30. Jørgen orienterede om den foreløbige 
mødedagsorden og styregruppemedlemmerne bad om, at der udsendes materiale forud for 
mødet.  
 
Der var en kort drøftelse vedrørende nedsættelsen af en følgegruppe. Dette drøftes nærmere på 
mødet den 16. december. 
 
Ad. 9 Eventuelt 
Jørgen spurgte til styregruppens opfattelse af mødet og deltagerne gav udtryk for, at man var 
kommet fint fra start.  
 
 
BM 


