
 

 

Indholdsreferat af bestyrelsesmøde den 17. august 2022 kl. 17:30 
 
Mødested: Havnekontoret 

Deltagere: 
Jørgen Thorsell, JT, Formand  
Knud Erik Nordby, KN, Næstformand  
Rasmus Poulsen, RP 
Erik Fuglsang, EF 
Peter Moesgaard, PM 
Otto Christiansen, OC 
Erling Madsen, EM (referent) 
Lars Vestergaard, LV 

 
Andre deltagere:  

Anders Söderberg, AS, Havnechef 
 

Afbud: 
René Von Laer, RvL 

 

Referat 
 

1. Godkendelse af indholdsreferat ekstraordinært bestyrelsesmøde 15. juni 2022 

Godkendt uden bemærkninger. 
 

2. Saldobalance pr. 31/7-2022, v/AS 

Gennemgået og godkendt uden bemærkninger.  
 

3. Status – Modernisering af Havnen og dens faciliteter, v/ AS & JT 

Flydebroer: udbud åbnes om 14 dage. Herefter kendes prisen for gennemførelse og strategien 
kan fastlægges. Tilbudsevaluering styres af Sweco og valg af entreprenør forventes at blive 
offentliggjort i uge 38. 
 
 

4. Status – verserende sag om økonomisk besvigelse/AS 

Politiet efterforsker stadig anmeldelsen af den tidligere ansatte. AS har været til afhøring i 
sagen. 
 

 
5. Status – grundlejekontrakter v/AS 

Igangværende forhandlinger med lejeren af Rungsted Havn nr. 1.  
 
 
 
 
 



 

 

6. Diverse meddelelser 
a. Havnekontoret, v/AS 

To store kapsejladsstævner afholdt i juli og august. Stor succes med fint samarbejde 
mellem klubber og havnekontor.  
Udenlandske turister er tilbage: Det er seks år siden så mange har besøgt havnen! Også 
vækst i besøgende autocampere. 
Stadeplads ved stranden: Udlejning på to, maksimalt tre år, er et forsøg, som Havnen 
skal lære af. Kaffebaren er blevet meget populær. 

b. Bådpladslejerne, v/HJ 
Vend-skilt-mail: Virker det? Bedre at der er tavler bådpladslejeren skriver på? Men 
erfaring er, at de ofte glemmer at skrive/vende skilt. Mange problemer, bl.a. at mindre 
både lægger sig på store pladser. Kan en gummibåd anvise pladser? God service og 
bedre udnyttelse af pladserne.  
Havnens personale er tilstede på vandet i de travleste perioder – meget positiv 
modtagelse.  
Havnen prøver optimering med bl.a. angivelse af bredde på pladserne – i dag betaler 
gæstebåde efter længden på båden og ikke efter pladsens størrelse. 

c. Rungsted Sejlklub, v/RP 
Jollestævnet en kæmpe succes, fint samarbejde på havnen. Ros fra sejlerne. 

d. KDY, v/LV 
Fantastisk sommersæson med de netop afholdte stævner. Fint samarbejde på tværs af 
klubber og havnekontor. Mange frivillige har været involveret. Det er meget 
ressourcekrævende for klubben at afholde store stævner. Flot rengøring af havnen 
undervejs. 

e. Søsportsklubberne, v/EM 
Afmærkningen af badeområdet respekteres ikke af kajakker og udlejnings-SUP ’er fra 
stadepladsens lejer. Kajakformand tager sig af problemet og EM tager en snak med 
stadepladsens lejer. 

f. Erhvervsforeningen, v/KN 

Det forlyder at det har været en god sommersæson for de erhvervsdrivende. 
7. Eventuelt: 

Intet at bemærke. 
 

 
 
 

 
Mødet sluttede 19:15 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Jørgen Thorsell   Anders Söderberg 
Formand    Havnechef 
 
 
Kommende møder:  2022: 12/10 – 14/12  
 
Årsmøde   2022: 28/11 


