Rungsted Havn – En havn for alle

Sags nr. HØR 21.0

Den 17.12.2020

Referat fra 2. styregruppemøde den 16. december 2020
Deltagere:
Jørgen Thorsell (bådpladsejer), havnebestyrelsesmedlem, formand
Knud Nordby (Erhvervsdrivende), havnebestyrelsesmedlem
René van Laer (Rungsted Sejlklub), havnebestyrelsesmedlem
Niels Ryhding (div. foreninger), havnebestyrelsesmedlem
Otto B. Christiansen (politisk udpeget), havnebestyrelsesmedlem
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)
Maria Alsted Stuhr (MS), Hørsholm Kommune
Berith Mavromatis (BM), BM Arkitekter, projektleder, rådgiver (referent)
Dagsorden:
1.
Velkomst v/ Jørgen Thorsell
Til beslutning:
2.
Kommunikation, kernefortælling og hovedbudskaber v/ Maria Alsted Stuhr
3.
Inddragelsesproces v/ Rebecca Forsman
4.
Økonomi i projektet v/Anders U. Söderberg
5.
Inspirationstur søndag den 24. januar med HB og KB v/ Anders U. Söderberg
6.
Mødeplan v/Anders U. Söderberg
7.
Behov for og bemanding af følgegruppe til projektet v/ Jørgen Thorsell
Til drøftelse:
8.
Mødet med KB og HB i april og maj v/ Jørgen/Anders/Rebecca
9.
Næste møde
10. Eventuelt
Ad. 1. Velkomst v/ Jørgen Thorsell
Jørgen Thorsell gennemgik kort dagens dagsorden og spurgte om styregruppen kunne godkende
referatet fra styregruppemødet den 3.12.2020.
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Jakob Nybo bemærkede til referatet fra sidste møde, at han ønsker, at der udarbejdes væsentlig
forskellige løsninger, som SG kan vælge imellem. Jørgen Thorsell foreslog, at vi afventer at
udarbejde alternative forslag til efter inddragelsesprocessen. Med disse kommentarer blev
referatet fra 1. styregruppemøde den 3.12.2020 godkendt.
Til beslutning:
Ad. 1. Kommunikation, kernefortælling og hovedbudskaber v/ Maria Alsted Stuhr og
Anders U. Söderberg
Maria Alsted Stuhr orienterede om kernefortællingen, kernebudskaberne og
kommunikationskanalerne, som var fremsendt forud for mødet. Anders U. Söderberg orienterede
herefter kort om den fremsendte oversigt over interessenterne.
Jakob Nybo ønskede oplyst mere i detaljer, hvem der er interessenter. Berith Mavromatis
orienterede om oversigten og lovede at udsende oversigten sammen med referatet.
Herefter var der en drøftelse af ”titlen” på projektet, og der var enighed om at ændre ”Vores
Havn” til ”Rungsted Havn – En havn for alle”.
Maria Alsted Stuhr orienterede om BorgerLab, som pt har 670 brugere. Hørsholm Kommune vil
benytte BorgerLab som en af kommunikationskanalerne. Her vil vi spørge borgerne, besvare
spørgsmål og interagere på forskellige måder. René van Laer oplyste, at alle klubber har deres
egne hjemmesider, og Maria Alsted Stuhr var enig i, at der med fordel kan linkes fra klubberne til
BorgerLab eller Havnens hjemmeside. Der var opbakning fra styregruppen til at anvende
BorgerLab.
Maria Alsted Stuhr orienterede om introplanchen, som skal slå tonen an og være en
appetitvækker for projektet, så borgere, som ikke kender til projektets baggrund, får en
introduktion, og som vækker lyst til at høre mere. Planchen færdiggøres og opsættes så vidt
muligt før jul. Den oplyser samtidig, hvor man kan læse mere, og at der i det nye år kommer mere
information.
Styregruppen debatterede introplanchen, og der fremkom følgende kommentarer:
•
Er formatet (høj/lav-format) det rigtige?
•
Der bør være flere overskrifter
•
Billedtekster bør informere om, hvor man kan få mere information
•
Der bør være fokus på at illustrere den fremtidige havn frem for den eksisterende havn
•
Der bør være færre reference-billeder.
Jørgen Thorsell konkluderede, at planchen justeres med de faldne bemærkninger.
Anders U. Söderberg orienterede om de øvrige plancher og plakater. De 4 plancher opsættes
efter jul ved Havnekontoret og i Kulturhus Trommen. De 3 temaplakater kan f.eks. opsættes på
institutioner, legepladser, plejecentre mv.
Styregruppen debatterede plancher og plakater, og der fremkom følgende kommentarer:
•
Det skal overvejes, hvordan vi kommunikerer til børn
•
Der bør også være kommunikation med de unge
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•
•

Der bør være versionsnummer på plakaterne
På plakaterne kan vi anbefale at skrive: ”Husk at holde afstand”.

Maria Alsted Stuhr og Jørgen Thorsell oplyste, at havnens og kommunens hjemmesider ville
være klar med information om projektet på fredag. Der udsendes en orientering til havnens
brugere forud for, at pressen orienteres. Pressen orienteres på fredag med pressemeddelelse +
orienteringsmateriale.
Rebecca Forsman orienterede om tankerne omkring borgermøde. Der påtænkes at afholde 3
digitale møder i januar og et fysisk møde i marts, hvor projektet præsenteres, og hvor man i
mindre grupper herefter kan drøfte temaer eller områder. Foreslog, at styregruppen er værter.
Styregruppen debatterede planerne omkring borgermøder, og der fremkom følgende
kommentarer:
•
Det er et omfattende emne, som interesserer mange mennesker med forskellige interesser,
derfor er det en god ide med emneopdeling.
•
Forslag om, at der skal være mulighed for at deltage i forskellige emner/grupper.
•
Forslag om, at Jørgen/Anders styrer møderne.
•
Styregruppen skal have en lyttende funktion og kan evt. blive fordelt på de forskellige
emner.
•
3 møder á ca. 1,5 time er ok.
Berith Mavromatis orienterede om de planlagte interview, hvem interviewes, hvem interviewer.
Styregruppen tog det til efterretning med den kommentar, at interviews bør have fokus på at
indhente ideer.
Ad. 3. Inddragelsesproces v/ Rebecca Forsman
Rebecca Forsman orienterede om processen, som også kort blev præsenteret på sidste
styregruppemøde. I forhold til sidst er der indarbejdet endnu et borgermøde, hvor borgerne
orienteres om, hvilke ideer og forslag, der er indkommet i debatten. Jørgen Thorsell anbefalede,
at det ”ekstra” borgermødet afholdes efter KB/HB mødet i maj.
Der blev spurgt fra styregruppen, om referaterne fra gruppens møder er offentlige. Rebecca
oplyste, at det er tanken, at dagsordner og referater ligger offentligt tilgængeligt på havnens
hjemmeside. Det var der opbakning til.
Ad. 4. Økonomi i projektet v/ Anders U. Söderberg
Anders U. Söderberg orienterede om budgettet, og at der bliver en budgetopfølgning på hvert
styregruppemøde.
Budgettet blev taget til efterretning.
Ad. 5. Inspirationstur søndag den 24. januar med HB og KB v/ Anders U. Söderberg
Anders U. Söderberg præsenterede programmet for studieturen. Turen kommer til at foregå i
private biler og der vil ikke være noget tidspunkt, hvor man er indenfor.
Styregruppen tog programmet til efterretning og takkede for, at transporten ville blive i private
biler, og at der blev taget fornødne Corona-hensyn.
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Ad. 6. Mødeplan v/ Anders U. Söderberg
Anders U. Söderberg orienterede kort om mødeplanen. Styregruppen vil gerne have møderne i
det næste halve år i kalenderen hurtigst muligt.
Efter mødet er der indkaldt til Borgermøder:
Onsdag den 13.1 kl. 18.30-20.00 (digitalt)
Mandag den 18.1 kl. 9.30-11.00 (digitalt)
Tirsdag den 19.1 kl. 19.30-21.00 (digitalt)
Og til styregruppemøder:
1. februar kl. 16-18
15. marts kl. 16 – 18
27. april kl. 15 – 17
12. maj kl. 16 – 19 (workshop)
23. juni kl. 15.30 – 17.30
13. august kl. 8 – 10
På spørgsmål fra styregruppen, om der er planlagt flere borgermøder end de nævnte, oplyste
Rebecca Forsman, at der måske også planlægges et møde i maj/juni (jf. også Ad 3 ovenfor).
Ad. 7. Behov for og bemanding af følgegruppe til projektet v/ Jørgen Thorsell
Jørgen Thorsell orienterede om, at havnen ønsker en følgegruppe bestående af
kerneinteressenterne på havnen. Forslaget bygger på anbefalinger fra Skovshoved, som havde
gode erfaringer med den model.
Styregruppen foreslog, at listen blev suppleret med:
•
Rungsted Havns Venner
•
Openwater svømmere
•
Idrætsrådet
•
Fritids- og Kulturrådet
Jørgen konkluderede, at følgegruppen nedsættes snarest muligt med ovenstående kommentarer
indarbejdet.
Til drøftelse
Ad. 8. Mødet med KB og HB i april og maj v/ Jørgen/Anders/Rebecca
Efter en kort orientering havde styregruppens medlemmer følgende kommentarer til april- og majmøderne i HB/KB:
•
Der bør udarbejdes en projektplan, som redegør for hele forløbet frem til, at havnen kan
være en realitet, hvornår besluttes hvad, hvornår inddrages borgerne
•
Økonomien i projektet skal præsenteres, herunder en betalingsplan
•
Det bør tydeliggøres, hvad borgerne har indflydelse på
•
Idefasen skal gennemføres, før vi – i planlægningsfasen - kan fremlægge en realistisk
økonomi for projektet.
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Pernille konkluderede, at de økonomiske forudsætninger for havnen kan fremlægges i april,
mens modellerne/scenarierne, oplæg til den samlede økonomi og til priser for de enkelte
delelementer i planen først kan være klar til maj som input til workshop for HB/KB. Den endelige
plan og prisoplæg skal først være klar til august.
Jørgen Thorsell tilkendegav, at styregruppen vil modtage den økonomiske model, som Rungsted
Havn har brugt til simuleringer.
Ad. 9. Næste møde
Næste styregruppemøde afholdes den 1. februar kl. 16-18.
Ad. 10. Eventuelt
Der vil blive lavet en lille spørgeskemaundersøgelse vedr. borgernes brug af havnen på
BorgerLab. Styregruppen tog dette til efterretning.
BM
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