
 
Indholdsreferat af bestyrelsesmøde den 18. august afholdt på Havnekontoret. 

Deltagere: 
Jørgen Thorsell, JT, Formand  
Knud Nordby, KN, Næstformand  
Niels Ryhding, NR, 
Henrik Jørgensen, HJ (referent) 
Lars Vestergaard, LV 
René van Laer, RvL 
Hans Laugesen, HL 
Birger Hoff, BH 
Otto B. Christiansen, OC 

 
Andre deltagere:  

Anders Söderberg, AS, Havnechef 

Referat 
 

1. Godkendelse af indholdsreferat, bestyrelsesmøde 16. juni 
Godkendt uden indsigelser. 
 

2. Saldobalance v/AS 
Blev taget til efterretning og var som forventet 
 

3. Status - økonomisk besvigelse, v/JT 
Vi fortsætter vort samarbejde med vore rådgivere for så vidt angår den tidligere 
administrative medarbejder. Politiet har endnu ikke prioriteret sagen. 
Der er rettet henvendelse til havnens tidligere revisor i et forsøg på at få klarhed over 
deres ansvar i den verserende sag om økonomisk besvigelse. Revisoren har endnu ikke 
svaret på henvendelsen. Det aftales at bede Plesner om at følge op på den manglende 
besvarelse. 
 

4. Modernisering af havnen og dens faciliteter, v/JT 
med afsæt i havnebestyrelsens forudsætninger, 
 
1. pladslejen ikke ændres, udover den årlige regulering jf. nettoprisindekset. 
2. 80% af de nye bådpladser er udlejet inden byggeriet af disse påbeggyndes. 
3. 10% af overskuddet fra indtægterne på de nye bådpladser skal hensættes, så havnen 

fortsat er økonomisk rustet til den løbende vedligeholdelse.  
 
anbefaler en samlet havnebestyrelsen rapporten, og de tre scenarier, der præsenteres.  
De afspejler alle de nødvendige havneinvesteringer og så i varierende grad de ønsker, der 
er kommet frem under høringen af alle interessenter og af borgerne. Det har været en god 
proces, hvor også bådejerne føler sig hørt og inddraget. 
Det er en politisk beslutning at beslutte, hvor mange af de ønsker, der er indarbejdet efter 
de offentlige høringer, der skal realiseres, men når niveauet er fastlagt, forventer 
havnebestyrelsen, at den endelige plan udarbejdes i tæt dialog med havnen og med 
respekt for havnebestyrelsens ansvarsområde. 
 
 
 
 



 
5. Kommende møder og seminar den 16/9, v/JT 

Den planlagte inspirationstur til nordsjællandske havne, er blevet aflyst pga manglende 
tilmelding. 
Den 28. august mødes kommunalbestyrelsen ifm. Budgetforhandlinger og her vil havnens 
projekt blive præsenteret. 
Det forventes at der vil foregå løbende forhandlinger i september, og at der vil forligge en 
politisk beslutning medio oktober. 
I oktober forventes en offentliggørelse af projektet, såfremt der kan opnås polistisk 
enighed. 

 
6. Diverse meddelelser 

a. Havnekontoret, v/AS 
• Årsmødet er flyttet til den 29. November (kl. 19-21). 
• Den 19. august bliver der etableret 2 fartbump på havnens område . 
• Provianten i nr. 38 er blevet solgt til nye lejetagere.  
• Statistik : til dato har havnen haft 2.300 overnattende gæstebåde. Knap 20% af de 

overnattende, betaler via havnens elektroniske betalingsmulighed. 
• Der arbejdes fortsat på at finde en juridisk løsning, så sejlads med vandscootere  

kan forbydes på havnens vandarealer. 
 

b. Bådpladslejerne, v/HJ 
• Det har været betryggende at følge indragelsen af havnens brugere og øvrige 

interessenter, i processen med udvidelsesplanerne for havnen. 
• Der opfordres til at bede resturanterne om at rydde op i området bag 

resturanterne, da det ofte flyder med tom emballage og affald. 
• KDY/RS opfordres til at rydde op på parkeringspladsen for trailere, så pladsen 

kan udnyttes optimalt i forbindelse med bådoptagningen for vinteren 2021/22. 
 

c. Rungsted Sejlklub, v/RvL 
• Klubben har ansøgt Hørsholm kommune om kr. 600.000, til etablering af et 

midlertidigt klubhus. Havnen har på klubbens vegne, ansøgt om tilladelse til 
midlertidig opstilling af klubhus/pavillon på parkeringspladsen mod nordøst, 
tættest på jollerampen. 

 
d. KDY, v/LV 

• Minder om at der er inviteret til dialogmøde om klubhuset den 26. august 
hos KDY. Alle er velkomne.  

 
e. Søsportsklubberne, v/NR 

• Glædeligt at se hvor meget Søspejderne bruger havnen, selv når vejret ikke 
indbyder til udendørs aktiviteter. 

• Vinterbaderne syntes vandet er for varmt og ser frem til efterårets 
ankomst. Ro- og kajak klubberne kører fortrinligt med stort 
aktivitetsniveau. 

 

f. Erhvervsforeningen, v/KN  
• Vi er glade for at der etableres fartbump på havnens område. 
• Ansøgning om etablering af skilte med henvisning til restauranter og 

butikker, er desværre blevet afvist af kommunen. 
• Der afholdes havnefest den 27-29. august på havnens område. 
 

 



 
7. Eventuelt 

• Problematikken på Århus havn som beskrevet i nedenstående artikeler, 
blev fremlagt af Henrik Jørgensen, efter han selv havde været vidne til et 
par hændelser i forbindelse med et kapsejladsstævne på Århus Havn. 

• https://minbaad.dk/nyhed/archive/2021/18/may/article/unge-losner-
fortojninger-paa-syv-baade-i-aarhus-lystbaadehavn-sejlerne-er-rasende/ 

• https://www.baadmagasinet.dk/nyheder/kortnyt/29133-aarhus 
• https://www.baadmagasinet.dk/nyheder/tema/havne/29831-ballade-pa-

aarhus-o-der-skal-gribes-ind-nu 
 
• Bestyrelsen er opmærksomme på at vi ikke ønsker lignede tilstande på 

Rungsted Havn, og vil i samarbejde med SSP konsulenter og Politiet,  
løbende monitorere den lokale situation samt høste erfaringer fra bla. 
Århus Havn. 

 
 
Mødet sluttede 19:45 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Jørgen Thorsell   Anders Söderberg 
Formand    Havnechef 
 

Kommende møder: 2021: 20/10 - 16/12  
Årsmøde 2021: 29/11  
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