
 

 

Indholdsreferat af bestyrelsesmøde den 14. december 2022 kl. 17:30 
Mødested: Havnekontoret 

Deltagere: 
Jørgen Thorsell, JT, (formand) 
Knud Erik Nordby, KN, (næstformand) 
Rasmus Poulsen, RP 
Peter Moesgaard, PM 
Otto Christiansen, OC 
Lars Vestergaard, LV 
René van Laer, RvL 
Erik Fuglsang, EF 

 
Andre deltagere:  

Anders Söderberg, AS, (havnechef og referent) 
 

Afbud: 
Erling Madsen, EM 

 

Referat 
 

1. Godkendelse af indholdsreferat bestyrelsesmøde 12. oktober 2022 

Godkendt uden bemærkninger. 
 

2. Saldobalance pr. 30/11-2022, v/AS 

Gennemgået og godkendt.  
 

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

Projektgruppen er sammen med juridisk rådgiver, ved at lægge sidste hånd på 
udbudsmateriale til bygherrerådgiveropgaven og totalrådgiveropgaven. Materialet 
forventes færdigt i februar 2023.  
Udskiftningen af flydebroer i det sydlige bassin er igangsat og leverancen forventes 
afsluttet ultimo marts 2023. Arbejdet forventes ikke at påvirke forholdene for hverken 
bådejere eller de forretningsdrivende. Størstedelen af arbejde vil foregå fra vand siden, når 
de nye broelementer er leveret og søsat. 
 

4. Status – verserende sag om økonomisk besvigelse/AS 

Intet nyt siden forrige bestyrelsesmøde den 12/10-2022 

 
5. Bestyrelsens holdning til mulig etablering af Havvandspumpe på Rungsted Havn, v/AS 

AS redegjorde for indholdet af netop afholdt møde med Norfors fjernvarme leverandør. 



 

 

Havnens bestyrelse stiller sig positiv overfor grundtanken om at havnen i fremtiden skal 
kunne huse distributionsbygning og varmepumpeinstallation for en havvandspumpe. På 
dette tidlige stade er der endnu ikke fremlagt beregninger på det fysisk omfang af et 
anlæg. Norfors forventes at indkalde til møde i løbet af februar 2023.  

 
6. Årsmødet – beretning. (punkt tilføjet).  

Bestyrelsen havde en drøftelse, om hvem der i fremtiden bør aflægge årsberetning på 
Årsmødet, som afholdes hvert år i november måned. Det blev aftalt at formanden aflægger 
beretning for det kommunale samarbejde og havnechefen beretter om det forgangne på 
havnen. 

 
7. Diverse meddelelser 

a. Havnekontoret, v/AS 
P.t. er der fuld fokus på udskiftning af flydebroerne i syd. Projektet følger både 
tidsplanen og det aftalte budget. De nye flydebroer forventes at blive taget i brug 
ultimo marts 2023  

b. Bådpladslejerne, v/HJ 
Der udtrykkes tilfredshed blandt bådpladslejerne, med placeringen af både på land, 
samt at der bliver saltet i forbindelse med glat føre. 

c. Rungsted Sejlklub, v/RP 
Klubben har afholdt Ros & Ris møde. Der afholdes teoriundervisning for 15 personer 
pr. hold og der har været afholdt julefrokost for frivillige. 

d. KDY, v/LV. 
Der meldes om fuld aktivitet i klubhuset, bl.a. julefrokost i diverse udvalg. Lokaler 
lægger også hos til gymnastik for Oldboys afdelingen. Der skal vælges ny formand 
for KDY, og det forventes at bliver den erfarne sejler Anne Sofie Munk-Hansen.  

e. Søsportsklubberne, v/OC 
Rungsted Havbad: Der afholdes svømmende Lucia optog den 13. december. 

f. Erhvervsforeningen, v/KN 
Foreningen forestod opsætning og leje af 35 kunstige juletræer langs havnefronten. 
Det var med til at skabe en hyggelig stemning i december måned, og gav liv til 
områder hvor mange gæster færdes i den mørke tid. 

 
 

8. Eventuelt: 
 
Mødet sluttede 18:50 
 
Venlig hilsen 
 
 
Jørgen Thorsell  Anders Söderberg 
Formand   Havnechef 
 



 

 

 
Kommende møder:  2023: 8/2 – 12/4 – 14/6 – 16/8 – 11/10 – 13/12 
 
Årsmøde   2023: 27/11 


