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Referat 
 

1. Godkendelse af indholdsreferat, bestyrelsesmøde 10. maj 2021  
Blev godkendt uden bemærkninger. 
 

2. Budget 2022 v/AS 
Budget 2022 blev gennemgået og efterfølgende godkendt 
Havnen søger Hørsholm Kommune om en økonomisk anlægsramme for nye flydebroer i 
det sydlige bassin, så udskiftningen kan iværksættes i 2022. 
 

3. Saldobalance, v/AS  
Saldobalance pr. 31/5-2021 blev gemmengået og godkendt uden bemærkninger. 
 

4. Status – økonomisk besvigelse (tidligere benævnt – økonomisk ureglmæssigheder), 
v/JT 

Advokatfirmaet Plesner retter henvendelse til havnens tidligere revisor og deres mulige 
ansvar i besvigelsen. 
Plesner arbejder tillige på at gøre arrest i den tidligere administrative medarbejders 
aktiver. 
Havnen har gentagende gange rykket politiet for status i sagen og afventer tilbagemelding. 

 
5. Modernisering af havnen og dens faciliteter, v/JT  

Workshop afholdt med kommunalbestyrelsen med et godt resultat. Materialet er 
inkluderet i næste fase af de 3 scenarier: 
 

(1) En grundmodel der primært indeholder en udviddelse/forlængelse af molerne. En ny 
bølgebryder i inderhavnen, optimeret brug af parkeringspladsen ved restauranterne og 
en mere sikker trafikafvikling, flere toiletter samt renovering af flydebroer, jollerampe 
o.l. 
(2)  Her får havnen tilført nye faciliteter og rekreative elementer. Bølgebryderen i 
inderhavnen udvides til en decideret eventplads med b.l.a. legeområde, bænke og 
solterasser. Strandområdet varieres og udvides med bl.a. klitter og en tilhørende 
klippeø. I dette scenarie ligger også muligheden for at etablere en fast sauna på 
nordmolen og flere badebroer, rampe til vandet for gangbesvlrede, udspringstårn, 
legepladser, streetfood, udsigtsplatforme, omklædningsfaciliteter, ny beplantning m.m. 



 
 (3) Her tilføjes endnu flere nye elementer til havnen, herunder et kunstigt rev, 
grillsteder, kajakpolobane, havbad, stadepladser til foodtrucks, opbevaringsfaciliteter, 
madpakkepavilion. 
 
Disse scenarier vil inkludere priser for de enkelte optioner. Bygge og anlægsbranchen 
oplever på nuværende tidspunkt en stigning på 10% i løn og materialer (post Corona). 
Dette vil indgå i den samlede vurdering af økonomien i havnens modernisering. På det 
kommende bestyrelsesmøde i august 2021 vil det færdige oplæg blive præsenteret.  
Det undersøges stadig om et multiklubhus er relevant for de eksisterende samt fremtidige 
sportsklubber på havnen. 
Den 22. august er der arrangeret en inspirationstur for KB og HB, til forskelige maritime 
lokationer i nordsjælland. 
 

6. Valg til Havnens bestyrelse – planlægning, v/AS 
Administration foreslår i lighed med valget i 2017, at det kommende valg blandt 
bådpladslejerne afholdes elektronisk og håndteres af eksternt valgfirma.  Valget skal være 
gennemført, således resultatet kan meddeles Hørsholm Kommune ultimo november 2021. 
Forslaget blev godkendt. 
AS opfordrede de øvrige bestyrelsesrepræsentanter til at iværksætte gældende 
valghandliger i deres foreninger, så betingelserne i havnens vedtægter §2.1 – §2.7  er 
opfyldt. 
 

7. Diverse meddelelser 
a. Havnekontoret, v/AS 

Vi har afholdt et oprydningsevent i havnen i samarbejde med organisationen ”Os om 
Havet” og flere af havnens klubber. Der blev samlet i alt knap 300 kg affald op under 
oprydningen. 
Ca. 400 frivillige deltog i arrangementet og sørgede for en  god stemning. 
Ventelisten har fået 110 nye familier på ventelisten, som nu tæller 817 familier ialt. 
 

b. Bådpladslejerne, v/HJ & JT 
Det er godt at se at havnen bliver brugt af såvel pladslejere som borgerne i 
kommunen. 
Havnen fremstår præsentabel og ren. 
Vandscootere i havnebasinnet er et tilbagevende problem. Disse observeres ofte 
med for høj i basinnet og udviser ofte en manglende respekt for andre bådejere og 
havnepersonalet. Det vil løbende blive undersøgt hvordan et forbud kan etableres. 
Til næste møde kigges der nærmere på 2 forskellige scenarier. 
 

c. Rungsted Sejlklub, v/RVL 
Der er kommet unge friske bestyrelsesmedlemmer.  
Det skal bemærkes at Rungsted Sejlklub er uafhængig af Rungsted Bådlaug. 
 

d. KDY, v/LV 
Der er en del arrangmeneter der løber af stablen. IKC i weekenden, J80 Danish Open 
i juli, TuneUp til J80 worlds. 
Den indvendige renovering af klubhuset er ved at være på plads. Næste skridt er 
bådhuset der skal renoveres. 
 

e. Søsportsklubberne, v/NR 
Der er fuld aktivit i alle klubber. Sankt Hans er aflyst pga Corona. 
 



 
f. Erhvervsforeningen, v/KN 

Der er liv og glade dage på bryggen. Der har været stilstand ifm. Corona. 
Der er nye aktive medlemmer i foreningen. De glæder sig over at der snart kommer 
skilte ved Strandvejen og vejbump på kørevej ved restauranter. 

 
8.  Eventuelt 

HJ: Vi skal lære af situationen i Århus, hvor en større gruppe personer har taget over og 
skræmt brugerne af havnen væk fra området. Tilsvarende er nu også set i Helsingør 
Nordhavn. Det skal undersøges nærmere hvad vi kan gøre for at undgå en lignende 
situation og vigtigt at vi allerede nu tænker dette ind i den fremtidige havn. 

 

 
 
Mødet sluttede 19:10 
 
 
Venlig hilsen 
 
Jørgen Thorsell   Anders Söderberg 
Formand    Havnechef 
 
Kommende møder:    2021: 18/8 - 20/10 - 16/12 
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