Rungsted Havn – En havn for alle

Sags nr. HØR 21.0

Den 16.06.2021

Referat fra 7. styregruppemøde den 26. maj 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)
Rune Munch Christensen, administrationen Hørsholm Kommune (observatør)
Berith Mavromatis (BM), BM Arkitekter, projektleder, rådgiver (referent)
Dagsorden:
1) Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde den 27.4.2021
2) Til drøftelse – Opfølgning på workshop v/ Rebecca Forsman
3) Til drøftelse – Oplæg til Kommunalbestyrelsen og Havnebestyrelsen i august v/ Rune Munch
Christiansen
4) Til orientering - Status på økonomi v/Anders Söderberg
5) Eventuelt
Ad. 1. Godkendelse af referat fra møde den 27.4.2021
Referatet fra sidste ordinære møde den 27.4.2021 blev godkendt med den bemærkning, at den
overordnede tidsplan udarbejdes som et gant-diagram og udsendes til gruppen.
Tidsplanen er vedhæftet dette referat.
Til drøftelse:
Ad. 2. Opfølgning på workshop med Kommunalbestyrelsen og Havnebestyrelsen den 25.
maj 2021 v/ Rebecca Forsman
Rebecca Forsman gav en kort opsamling fra workshoppen den 25.5.2021. På workshoppen var
Kommunalbestyrelsen og Havnebestyrelsens medlemmer blevet inddelt i 4 grupper, og hver
gruppe havde besøgt fire ”café-borde”, med hver sit tema (Molerne, Stranden, Nokken samt
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Parkering og forbindelser til byen). Grupperne skulle på hver café udvælge forslag til anlæg og
aktiviteter blandt et antal ”spillebrikker”, som opsummerede de indkomne ideer fra
involveringsfasen. De skulle herefter placere dem på en plan af Rungsted Havn. Hvis grupperne
savnede en spillebrik eller flere, var der blanke brikker, som kunne udfyldes med det/den
ønskede anlæg/aktivitet.
I opsamlingen præsenterede Rebecca Forsman, hvilke anlæg/aktiviteter der var blevet udvalgt af
4 eller 3 af grupperne eller som der havde været særligt fokus på ved cafébordene. Derudover
blev det præsenteret, hvilke emner, som arbejdsgruppen foreslår, betragtes som værende
fravalgte på workshoppen. Fravalgte emner foreslås at være ”brikker” som enten ikke er valgt
eller som kun en enkelt gruppe har valgt.
Der var en længere drøftelse af opsamlingen og dens formål. Følgende synspunkter blev rejst:
• Forslaget om et multiklubhus er et politisk ønske. Et fælles klubhus vil kunne skabe plads
både til eksisterende klubber og nye klubber og vil samlet set kunne opgradere klubbernes
faciliteter. Der blev udtrykt tvivl, om det vil være et ønske, som klubberne vil bakke op om. Det
bør derfor drøftes med klubberne inden en beslutning om dette træffes. Det er vigtigt, at de
forskellige kulturer i klubberne respekteres. Jørgen Thorsell bekræftede, at klubberne ville
blive inddraget.
• Den afskærmede badebro kan prissættes og herefter indgå i drøftelserne på linje med andre
gode ideer. Den kan også indgå som en af flere badebroer, som er med til at skabe et nyt og
spændende bademiljø.
• Opfordring til at politikerne ikke ”blander sig” i valg af parkeringsløsning. Der er udfordringer
som skal løses, men det må professionelle tage sig af.
• Kan man evt. placere el-ladestandere på p-pladsen Ved Svinget.
• Nogle af forslagene er dyre løsninger (multiklubhus og badeanstalt) som derfor bør drøftes.
• I stedet for at flytte roklubben, kan der etableres en bro/sti til roerne, så de kan køre deres båd
frem til vandet. Det er en billigere løsning end at etablere et nyt klubhus. Hvis den også kan
fungere som løsning efter en strandfodring, bør klubben/-erne blive, hvor den er.
• Indkørsel fra syd til stranden mangler på listen over forslag. Hvis denne inddrages i det videre
arbejde, skal der være opmærksomhed på de udfordringer, det kan give ifm. transport af robåde på tværs af vejen.
• Rensning af bundmaling tages op i andet regi. Dette er et lovkrav, som skal løses uanset
havnemodernisering.
• Hvis mange borgere ønsker diskotek og tømmerflådekoncerter eller andre aktiviteter skal
politikere ikke afvise det. Jørgen Thorsell oplyste, at det er god kutyme, at der er stille på en
havn om aftenen efter kl. 23. Derfor er et diskotek og en havn en dårlig kombination, men
musikarrangementer på eventpladsen og på en eventuel bar kan måske godt kombineres med
havneanvendelsen.
• Det er vigtigt, at der både er faciliteter/aktiviteter for klubber og borgere i projektet.
• Der blev spurgt til, hvordan prioriteringerne forholder sig til de prioriteringer, som
sejlere/ventelisten og havbaderne/facebook-gruppe foretog, da de svarede på
spørgeskemaerne. Det blev kommenteret, at prioriteringerne fra havbaderne/facebookgruppen og ikke kan tages som udtryk for, hvad borgerne mener generelt og man risikerer at
få et skævvredet vægtning, hvis denne skulle gives prioritet. (Efter mødet er der udarbejdet en
sammenligning, som er vedhæftet).
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• Det blev efterlyst, at det kvantificeres, hvor mange borgere, der ønsker en given
aktivitet/anlæg. Rune Munch Christensen svarede, at dette ikke er muligt, da der ikke har
været tale om en traditionel høring, men om en ideindsamling.
Det blev drøftet, om det var politikernes opgave at prioritere mellem de indkomne ideer. Der var
delte meninger om dette. Det blev nævnt, at politikerne ikke skal fravælge ønsker, som borgerne
har og omvendt blev det fremhævet, at politikerne er valgt af borgerne til at træffe beslutninger og
prioritere.
Til drøftelse:
Ad. 3. Oplæg til juni og august v/ Rune Munch Christensen
Rune Munch Christensen gennemgik forslag til, hvad der præsenteres til hhv. juni og
augustmøderne. Forslaget er, at der til juni-mødet gives en afrapportering fra møde med roklub,
kajakklub og Rungsted Sejlklub, at der præsenteres en skitse til det endelige havneprojekt og en
skitse til den endelige leverance. Til augustmødet foreslås det at fremlægge: det grundlæggende
udvidelsesprojekt til ca. 100 mio. kr. samt et projekt til ca.130 mio. med de højest prioriterede
ønsker indarbejdet, priser på alle funktionerne i de blå bokse (på de viste slides).
Rune Munch Christensen afsluttede med at spørge styregruppen, hvilke ønsker de havde.
Der fremkom følgende synspunkter:
• Ønsker om at prissætte stor og lille klippeø og generelt at prissætte skaleringer af projektet.
• Der må gerne være forskellige scenarier, fx projektet til ca. 130 mio., + 10 mio. og + 20 mio.
• Det er vigtigt, at det er tydeligt, hvad der indgår i de forskellige scenarier.
• Byggeklodserne bør prissættes og det bør fremgå, hvor en realisering kan ske i etaper
efterhånden som der måtte komme økonomi til det.
• Forslag om at medtage scenarie 0 - den nødvendige renovering, som havnen vil foretage, hvis
ikke udvidelsesprojektet bliver vedtaget. Anders Söderberg kommenterede, at det ikke er
noget, som Kommunalbestyrelsen skal beslutte. Den beslutning ligger alene i
Havnebestyrelsen.
• Jakob Nyboe kommenterede, at vi har brugt meget projekt-tid på borgerinvolvering, men han
er bekymret mht. produkter og løsninger fra projektet. Styregruppen har kun pt. skeduleret. 2
styregruppemøder hhv. 23 juni og 13. august, hvor scenarier, økonomi på de enkelte
delløsninger mm samt drøftelser skal foregå. Han er bekymret for kvalitet, specifikationsgrad,
løsningsgrad og muligheder for at kunne justere, drøfte og nå til enighed om indstilling.
Til orientering:
Ad. 4. Status på økonomi v/Anders Söderberg
Anders Söderberg redegjorde for budget og forbrug. Forbruget holder sig indenfor budgettet.
Styregruppen tog status til efterretning.
Ad. 5. Eventuelt
Jakob Nybo efterlyste en ny dato for studieturen som gerne må være inden sommerferien.
Der udsendes en ny doddle med dato forslag i august.
Næste styregruppemøde afholdes den 23.6 kl. 15.30-17.30.
BM
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