Indholdsreferat af bestyrelsesmøde den 22. april kl. 17:30 afholdt via Teams
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
Rebecca Forsman (under punkt 3)
Andre deltagere:
Anders Söderberg, AS, Havnechef

Referat
1. Godkendelse af indholdsreferat, bestyrelsesmøde 17. Februar 2021
Er godkendt uden bemærkninger.
2. Undersøgelse af økonomiske uregelmæssigheder- status v/JT (lukket punkt)
Bestyrelsen blev orienteret omkring situationen og seneste status.
3. Opsamling på involveringsproces omkring udviklingen af Rungsted Havn, herunder
status på økonomi og den videre process, v/Rebecca Forsman
Bestyrelsen blev orienteret om den forestående præsentation til kommunalbestyrelsen
den 23. april.
Økonomi på projektet blev gennemgået. Vi holder os indenfor den bevilling som blev givet
af bestyrelsen. Der er fokus på at vi holder projektets økonomi.
4. Saldobalance, v/AS
Havnens saldobalance for 1 kvartal 2021 blev gennemgået af AS, uden bemærkninger fra
bestyrelsen Saldobalancen følger budgettet.
5. Udviklingsprojekter
a. Projekt “Modernisering af havnen og dens faciliteter” v/AS & JT
• Projektet blev gennemgået af Rebecca i ovenstående punkt.
• Flydebroerne i Nordbassin er udskiftet indenfor den planlagte tid og

økonmi.
Næste store projekt er de sydlige broer.
• Der er store udgifter på bro 11 der er blevet dyr at vedligeholde.
• Evt. udskiftningen af Bro 11 i 2021 besluttes på næste
bestyrelsesmøde den 10. maj 2021.
b. Projekt “Arealer på havnen” v/KN & AS
• Punktet vil fremadrettet været inkluderet i moderniseringen af havnen.
c. Projekt “Havnefaciliteter” v/RVL
• Punktet vil fremadrettet været inkluderet i moderniseringen af havnen.
d. Projekt “Havnepladser” v/HJ
• Punktet vil fremadrettet været inkluderet i moderniseringen af havnen.
•

6. Diverse meddelelser
a. Havnekontoret, v/AS
• Ny bogholder, Marianne Sceufens er blevet ansat.
• Der er planlagt event til afholdelse den 6. juni 2021. Event afholdes i

b.

c.

d.

e.

f.

samarbejde med ”Os om havet”.
http://osomhavet.dk/event.html?id=500
• 30 frivillige dykkere deltager og vil stå for indsamling af affald fra
havbunden i det sydlige bassin.
• Medlemmer af lokale klubber fra havnen forventes at deltage i
indsamling af affald på land.
• Havnens bestyrelse vil naturligvis deltage i denne oprydning.
Bådpladslejerne, v/HJ
• Personale på havnen yder god og professionel service hele året … også
om vinteren.
• Isætningen / optagningen har virket perfekt igen i år.
Rungsted Sejlklub, v/RVL
• Der arbejdes på at etablere et midlertidig klubhus ved brug af 2
pavillioner a´ca 45 m2. Placering i umiddelbar nærhed af bro 8 hvor
klubbens både hører hjemme i sæsonnen.
• Der er planlægt standerhejsning i den kommende weekend.
• Der er 40 nye medlemmer der vil starte på sejlerskolen. Klubben
mangler sejladsinstruktører.
KDY, v/LV
• Der er investeret en del i vedligeholdelse af klubhuset.
• Der er en del forberedelser ifm. J80 VM senere på året.
• KDY´s bæredygtigheds udvalg har taget initiativ til involvere klybbens
medlemmer i hvordan man skal rydde op efter sig selv i havet, havnen
og ved større events. Initiativet er blevet taget godt imod af alle parter
på havnen.
Søsportsklubberne, v/NR
• Niels Ryhding medbragte et notat, underskrevet af Roklubben og
kajakklubben, hvori klubbernes bekymringer om blandt andet havnens
modernisering fremføres:
• Citat start: Rungsted Roklub og Rungsted Kajakklub fremførte et krav om
at projekterne: Kystsikring, Kajak- og Roklubbens adgang til vand, De
mange ønsker om bedre badeforhold og kommunale borgerelaterede
aktiviteter til Havnen, Havnens udviklingsprojekt og Fjernelse af tang- og
tilsanding i det sydlige hjørne ses på i én sammenhæng og at årlige
omkostningskrævende løsninger afløses af gennemtænkte permanente
løsninger, så forholdende ikke forringes for de to klubber pga.
havneprojektet, og driftsomkostningerne kan reduceres. Rungsted Havn
støtter fortsat klubberne i at få en god aftale i stand med Kommunen.
Citat slut.
Erhvervsforeningen, v/KN
• Resturanterne er under genåbning i denne uge.
• Den 10énde Generalforsamling er gennemført via TEAMS, med 12
deltagere. Bestyrelsen blev genvalgt. 2 nye medlemmer og potentiel 2
yderligere.
• Der er et generalt ønske fra de erhversdrivende om bedre skiltning på
strandvejen, med henvisning til resturanter og butikker.

•

Der arbejdes på at arrangere havnefest den sidste weekend i august
2021.

7. Eventuelt

Intet at bemærke

Mødet sluttede 19:40

Venlig hilsen
Jørgen Thorsell
Formand

Anders Söderberg
Havnechef

Kommende møder: 2021: (10/5 - ekstraordinært) 16/6 - 18/8 - 20/10 - 16/12

