Rungsted Havn – En havn for alle

Sags nr. HØR 21.0

Den 11.01.2021

Referat fra 3. ekstraordinære styregruppemøde den 11. januar 2021
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)
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)
Afbud fra:
Jakob Nybo, kommunalbestyrelsesmedlem (I)
Dagsorden:
1.
Velkomst og baggrund for mødet v/ Jørgen Thorsell
Til beslutning:
2.
Udsættelse af borgermøder den 13.1, 18.1 og 19.1
Ad. 1. Velkomst og baggrund for mødet v/ Jørgen Thorsell
Jørgen Thorsell bød velkommen og orienterede kort om, at baggrunden for mødet er den
opståede sag om mistanke om økonomiske uregelmæssigheder i Rungsted Havn.
Anders Söderberg orienterede om, at Deloite er i gang med at kulegrave uregelmæssighederne.
Han oplyste, at den pågældende medarbejder er opsagt med øjeblikkelig virkning, samt at
dennes computer er inddraget.
Jørgen Thorsell oplyste, at Havnen også er i gang med at afdække, hvad et evt. tab betyder for
Havnens økonomi (forsikringsmæssigt mv) og om det får betydning for havneprojektet. Anders
Söderberg supplerede, at Havnen også er ved at finde en løsning på bogføring, regnskab mv.
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Styregruppens politisk valgte medlemmer erklærede deres fortsatte opbakning til
moderniseringsprojektet og, at de har tillid til Havnens håndtering af sagen vedr. økonomiske
uregelmæssigheder. Flere af medlemmerne er naturligt bekymrede for omfanget og for den evt.
betydning for projektet. Det blev nævnt, at den økonomiske situation og projektet ikke bør
blandes sammen for projektets skyld. Det blev også pointeret, at det alene er Jørgen Thorsell,
som skal udtale sig om projektet.
Til beslutning:
Ad. 2. Udsættelse af borgermøder den 13.1, 18.1 og 19.1
Jørgen oplyste, at han ønsker, at deadlines i forhold til oplæg til Havnebestyrelsen og
Kommunalbestyrelsen fortsat skal holdes, selvom borgermøderne evt. rykkes ca. 1 måned.
Rebecca orienterede om konsekvenserne af, at borgermøderne evt. flyttes til uge 6 og 8 bliver, at
der efter det sidste borgermøde alene bliver 3 uger til offentlig debat (og 1-1½ uge til opsamling).
Og at det kan få konsekvenser for et af de indkaldte styregruppemøder og KBs temamøde i maj
Det overvejes at flytte styregruppemødet i marts til ultimo marts og temamødet til ultimo maj.
Der var en drøftelse af, om 3 ugers offentlig debat efter uge 8 er nok.
Det blev besluttet at flytte borgermøderne til afholdelse i uge 6 og 8. Samtidig undersøger vi,
hvordan vi bedst kan bruge den tid, der er til inddragende aktiviteter, så borgerne bliver hørt
ordentligt.
Jørgen konkluderede, at borgermøderne udsættes og at inddragelse af havnens nære
interessenter fortsætter som planlagt.
Jørgen oplyste, at der umiddelbart efter dette møde i nævnte rækkefølge udsendes orientering til
HB, KB, havnens interessenter og pressen.
Rebecca oplyste, at borgere (ca. 100), som har meldt sig til borgermøderne, får en mail om, at
møderne er udskudt.
BM
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