Indholdsreferat af bestyrelsesmøde Rungsted Havn
Tidspunkt: 2. december 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 7. oktober
Indholdsreferat blev godkendt.

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

3. Budget 2021, v/AS
Budgettet for 2021 blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen.
Betingelser for Erhvervslejemål og grundleje blev diskuteret. For at opnå en bedre forståelse af de
gældende betingelser vedr. prisregulering og uopsigelighed, blev det besluttet at invitere Advokat
Henrik Andersen til b-mødet den 17. februar 2021, hvor han gennemgår de gældende forudsætninger.
Det blev godkendt at havnen frigiver yderligere 850.000 fra den budgetterede pulje på 1.1 mio. til
forundersøgelser. Hertil kommer kommunens investering på 1,1 mio.
4. Saldobalance v/AS
Gennemgået af AS uden yderligere bemærkninger fra bestyrelsen. Saldobalancen giver ikke anledning
til bemærkninger og følger budgettet.
5. Udviklingsprojekter
a. Projekt “Modernisering af havnen og dens faciliteter” v/AS & JT
Projektet blev vist under Havnens årsmøde i november.
Der er etableret en styregruppe bestående af 5 fra RH-bestyrelse og 5 fra Hørsholm
Kommunalbestyrelse. Første møde 3. december 2020
Følgegruppen er endnu ikke fastlagt. Der er modtaget forespørgsler fra flere interessenter i
havnen som ønsker at deltage i følgegruppen.
Budget 2021 og frigivelse af midler til forundersøgelse, se punkt 3.
b. Projekt “Arealer på havnen” v/KN & AS
Intet nyt
c. Projekt “Havnefaciliteter” v/RVL

Der er stadig løbende dialog imellem RS og KDY om RS ønske vedr. klubhus.
d. Projekt “Havnepladser” v/HJ
Intet nyt.
6. Diverse meddelelser
a.

Nyt fra havnekontoret v/AS
Udskiftning af flydebroerne er godt i gang på Nordsiden. De første 4 broer blev leveret 1.
december. Resten leveres 3. december.
Broer og fastgørelse forventes afsluttet 11. december. Herefter kommer montering af el og vand.

b.

Nyt fra bådpladslejerne v/HJ & JT
Det er godt at se at havnen fortsat er godt besøgt af lokale borgere, der går ture på havnens
område, samt at Covid-19 restriktioner bliver overholdt.

c.

Nyt fra Rungsted sejlklub v/RvL
Der er mange medlemmer der ønsker optagelse i sejlerskolen.

d.

Nyt fra KDY v/LV
Opfordring til at komme forbi og købe juletræ fra KDY-ungdom. De sælger helt op til Juleaften.
Der er masserer af aktiviteter i weekender og på enkelte hverdage.

e.

Nyt fra søsportsklubberne v/NR
Søsportsklubberne inkluderer nu OpenWater svømmere og den nyetablerede forening
Rungsted Havbad.
Søsportsklubberne har afholdt møde med Hørsholm Kommunes administration. På dette møde
har klubberne givet udtryk for, at der i forbindelse med fremtidig kystsikring, skal indtænkes en
løsning for klubbernes adgang til vandet.
Søsportsklubberne ser endvidere frem til at deltage i følgegruppen i forbindelse med havnens
moderniseringsplaner, som aftalt med formand for havnens bestyrelse Jørgen Thorsell.

f.

Erhvervsforeningen v/KN
Intet nyt

7. Eventuelt
Intet nyt
Venlig hilsen
Jørgen Thorsell
Formand

Anders Söderberg
Havnechef

Kommende bestyrelsesmøder:
2021: 17/2 - 14/4 - 16/6 - 18/8 - 20/10 - 16/12

