
Indholdsreferat af bestyrelsesmøde den 8. februar 2023 kl. 17:30 
Mødested: via TEAMS 

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 
Erling Madsen, EM (referent) 

Andre deltagere: 
Anders Söderberg, AS, (havnechef) 

Referat 

1. Godkendelse af indholdsreferat bestyrelsesmøde 14. december 2022

Godkendt uden bemærkninger.

2. Saldobalance pr. 31/1-2023, v/AS

Gennemgået og godkendt. Bemærkninger: Realiseret tal fra 2022 sammenholdt med
budget 2023 ser fornuftigt ud, men udgifter til el og vand ser ud til at stige.

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

a. Der er afholdt møde med Norfors vedr. evt. etablering af havvandspumpe. Norfors og
dennes rådgiver vil regne på etableringsomkostninger og pladskrav. Næste møde er
planlagt til marts 2023.

b. Projektøkonomi: budgettet overholdes planmæssig. Projektets juridiske rådgiver
forventer stor interesse for at byde ind på opgaven som Totalrådgiver. Udbudsfrist
10/3-2023. Opgaven som Bygherrerådgiver udbydes medio marts.

c. Udskiftning af flydebroer er i fuld gang og forløber planmæssig både med hensyn til
tidsplan og budget.

4. Nyt fra HAU, v/JT

Stor tilfredshed medudbudsforløb, økonomi og muligheden for havvandspumpe som
undersøges. Kommunekredit har givet forhåndstilsagn om 98% lånebevilling.  Kystsikring
syd for havnen er blevet debatteret og anses stadig ikke som en del af udviklingsprojektet.



5. Diverse meddelelser
a. Havnekontoret, v/AS

Havnen har netop udsendt det første tværgående Nyhedsbrev. PT. knap 700
abonn enter. Næste udsendelse medio april. Knap 50 opsagte pladser til kommende 
sæson. Pt. mangler vi at afsætte 20 stk. Primært smalle pladser. Alt forventes afsat 
ultimo marts.

b. Bådpladslejerne, v/RP/JT
Både står fint opmarcheret på land for vinteren.

c. Rungsted Sejlklub, v/RvL
Klubben glæder sig til at komme i gang med ny sæson. Kursus indeholdende 
teoretiske del af duelighedsprøven opstartet med 14 deltagere. Klubben kan fejre 
10-  års jubilæum i år. Jubilæum fejres ved standerhejsning ultimo april.

d. KDY, v/LV.
Klubben har fuld gang i teoriundervisning. Igen. Der er valgt ny formand for 
klubben. Den erfarne lokale sejler, Anne Sofie Munk-Hansen blev valgt for de næste 
2 år.

e. Søsportsklubberne, v/EM
Repræsentanter fra søsportsklubberne mødes nu 2 gange årligt for at blive 
orienteret om havnens udviklingsprojekt. Der meldes om mange positive 
tilkendegivelser, vedr. samlet organisering af Sankthans afholdelse.

f. Erhvervsforeningen, v/KN
Stor tilfredshed blandt foreningens medlemmer, omkring opsætning af juletræer og 
belysning i december måned. Der afholdes generalforsamling den 23. marts.

6. Eventuelt:

Mødet sluttede 18:15 

Venlig hilsen 

Jørgen Thorsell Anders Söderberg 
Formand Havnechef 

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

Årsmøde 2023: 27/11 


