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Rungsted Havn – En havn for alle 
 

 
 
Sags nr. HØR 21.0 Den 10.05.2021 
 
 
 
Referat fra 6. styregruppemøde den 27. april 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)  
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) Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde den 24.3.2021 
2) Til orientering - Siden sidst  

        Orientering om følgegruppe v/ Jørgen 
        Status på projektplan v/ Berith 
        Overordnet tidsplan v/ Jørgen 

3) Til drøftelse – Opsamling på aprilseminar v/ Rebecca 
4) Til drøftelse – Planlægning af input til workshop med Kommunalbestyrelsen og 

Havnebestyrelsen den 25. maj v/ Rebecca 
5) Til orientering - Status på økonomi v/Anders 
6) Eventuelt 
 
Ad. 1. Godkendelse af referat fra møde den 24.3.2021 
Referatet fra sidste ordinære møde den 24.3.2021 blev godkendt. 
 
Til orientering: 
Ad. 2a. Orientering om følgegruppe v/ Jørgen Thorsell 
Jørgen Thorsell orienterede om, at følgegruppen nu er nedsat, dens sammensætning og formål 
og, at følgegruppen har afholdt sit første møde i en god stemning. Styregruppen tog orienteringen 
til efterretning. 
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Pernille Halberg Salamon fulgte op på drøftelsen på sidste styregruppemøde, hvor det blev 
foreslået, at nogle borgere skulle inviteres med i følgegruppen. Hun foreslog, at der efter 
kommunalbestyrelsens behandling i august kunne nedsættes et borgerpanel, hvor borgere kunne 
inviteres til at deltage. Havnens Venner kan evt. indtænkes i dette borgerpanel. Styregruppen tog 
dette til efterretning. 
 
Det blev foreslået at afholde en borgerhøring, inden politikerne skal beslutte sig i august. 
Forslaget blev ikke yderligere behandlet.  
 
Til orientering: 
Ad. 2 b. Status på projektplan v/ Berith 
Berith Mavromatis gennemgik de gennemførte rettelser i projektplanen. Hun oplyste, at der 
foreslås afholdt et ekstra styregruppemøde ultimo maj/primo juni og, at borgermøde i juni udtages 
af planen. Projektplanen med de anførte ændringer blev taget til efterretning. 
 
Styregruppen ytrede ønske om at se et udkast til det materiale, som skal præsenteres for KB/HB 
i august før dette møde – også selvom det måske kun er 60% færdigt. Det blev nævnt, at det er 
vigtigt, at der vises en helhedsløsning, hvor en løsning af sand og tangproblematikken syd for 
havnen er indtænkt. 
 
Styregruppen spurgte, om der også ville blive fremlagt finansieringsmodeller. 
 
Jørgen Thorsell svarede, at han ville overveje, hvordan og om dette ville være muligt. Han 
konkluderede, at materialet udsendes en ugen inden augustkonferencen. 
 
Pernille Halberg Salamon gjorde opmærksom på, at sagen drøftes på augustkonferencen, men 
at den formelle beslutning i KB først sker på et senere møde i ØU/KB. 
 
Til orientering: 
Ad. 2 c. Overordnet tidsplan v/ Jørgen 
Jørgen Thorsell fremlagde den overordnede tidsplan. 
 
Det blev foreslået, at tidsplanen blev udarbejdet som et Gant-diagram ligesom projektplanen, så 
er den mere overskuelig. 
 
Det er vigtigt, at indvielsen er med i tidsplanen (formentlig 1. halvår 2025). Måske vil indvielsen 
ske i etaper, men den officielle indvielse bør ske, når hovedparten af havneprojektet er 
gennemført. 
 
Til drøftelse:  
Ad. 3. Opsamling på aprilseminar v/ Rebecca 
Rebecca gav en kort status på aprilseminaret, hvor de indkomne ideer fra 
borgerinvolveringsprocessen blev præsenteret på et møde for KB samt på et møde for HB, og 
fremhævede bl.a., at det er vigtigt, at ingen eksisterende klubber bliver glemt og klemt. Hun 
oplyste også, at det bør fremgå af opsamlingen (hvidbogen), at ikke alle forslag kan realiseres, 
da der er kommet langt over 1000 ideer og input. Det blev foreslået, at det ved annoncering af 
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hvidbogen skrives, at der er modtaget mange input, men at det ikke er alle, der kan realiseres 
samt, at havnerenoveringen formentlig bliver gennemført i tempi. 
 
Rebecca oplyste, at hvidbogen vil indeholde en tematiseret opsamling og, at alle input kan læses 
i bilag. Styregruppen kommenterede, at det var ærgerligt, at hvidbogen ikke ville indeholde en 
oplistning af alle forslag. Pernille oplyste, at der er tale om en idegenerering og ikke en formel 
høring, hvorfor det ikke er muligt at samle ideerne op og behandle dem på samme måde som 
ved en lokalplanhøring. 
  
Til drøftelse:  
Ad. 4. Planlægning af input til workshop med Kommunalbestyrelsen og Havnebestyrelsen 
den 25. maj v/ Rebecca 
Det planlægges at afholde workshoppen som et fysisk møde på Rungstedgård. Formålet er at 
sætte retning på det videre udviklingsarbejde. Det blev foreslået, at ideerne kunne kategoriseres i 
need to og nice to og, at der bliver sat beløb på de enkelte ideer. 
  
Rebecca oplyste, at det er ambitionen, at der bliver udarbejdet en overslagspris på etablering og 
en pris på drift (grøn, gul rød) i et spænd for hver ide. 
 
Det er tanken, at de ideer, der bliver prioriteret på workshoppen, bliver viderebearbejdet af 
arkitekt Dan Hasløv, og at der vil blive udarbejdet scenarier på den baggrund. Det blev spurgt til, 
om Dan Hasløv ville deltage i workshoppen. Jørgen Thorsell oplyste, at han ville overveje dette. 
 
Styregruppens medlemmer supplerede, at kystsikringen syd for havnen bør tænkes sammen 
med havneprojektet af hensyn til klubberne syd for havnen. Der bør findes en langsigtet løsning. 
Der blev spurgt til, hvad kystsikringen koster.  
 
Jørgen Thorsell sagde, at vi, når projektet for havnens renovering er færdigt, skal kunne se 
hinanden i øjnene. Han mener, at kystsikringen er et selvstændigt projekt og en opgave, som 
ligger i regi af kommunen. De 120 mio. kr. indeholder ikke kystsikring.  
 
Det blev nævnt fra styregruppens medlemmer, at projektets følgevirkninger skal være indenfor 
projektet og, at havnen antageligt vil forværre situationen for renden ud for roklubben. Det blev 
også nævnt, at kystsikring og adgang til vand er to forskellige ting og, at det, der er vigtigt for 
klubberne, er adgang til vand. 
 
Det blev besluttet, at punktet tages op på næste møde. 
 
Til orientering:  
Ad. 5. Status på økonomi v/Anders 
Anders redegjorde for budget og forbrug. Forbruget holder sig indenfor budgettet. Styregruppen 
tog status til efterretning. 
 
Ad. 6. Eventuelt 
Studieturen den 9. maj forventes gennemført med individuel transport. Program for turen 
udsendes inden. 
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Der indkaldes til et ekstraordinært styregruppemøde umiddelbart efter workshoppen med KB/HB 
den 25. maj. 
 
Næste styregruppemøde derefter afholdes den 23.6 kl. 15.30-17.30. 
 
BM 


