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Der er forår i luften og der er kommet meget mere liv på havnen.

Den nye bestyrelse er der også meget liv i. Vi er kommet godt i gang og lagde
fundamentet for et godt samarbejde i bestyrelsen på et lørdagsseminar, hvor vi
blandt andet fandt fælles fodslag, hvad angår vor indsats for at gøre den gode havn
endnu bedre:
Bestyrelsen satte sig for at ville skabe en moderne kendt kvalitetshavn, der er et
åndehul med masser af liv og livskvalitet, så den giver mange flere lyst til flere sikre
og trygge oplevelser på, i og ved vandet.
På udviklingssiden kom der rigtig mange gode ideer frem på seminaret, som endte
op i at sætte Focus på følgende udviklingsområder i første omgang:
1. Optimering af havnens områder, herunder parkering, legeplads m.m.
2. Fornyelse af havnepladser herunder nye flydebroer, højere fleksibilitet i
udnyttelsen af havnebassinet, revision af pladstildeling m.m.
3. Ny indsejling herunder overvejelse af eksisterende forslag til ny indsejling med
udgangspunkt i tilbagemeldingerne fra dialogmødet.
4. Nye havnefaciliteter, herunder fælleshus til klubber uden klubhus, landfaciliteter
til gæstesejlere, toiletter m.m.
Derudover vil der blive iværksat en renovering af gæstebroen, der er ved at have
udtjent sin værnepligt efter 30 år.
Bestyrelsen har også netop taget stilling til KDYs planer om et nyt bådhus m.m., der
skal huse et Foil Center for bl.a. olympiske Nacra katamaraner. Vi har valgt at se
positivt på planen, da vi ser det vil medvirke til at gøre havnen mere moderne og
kendt.
Bestyrelsens opbakning til projektet er dog betinget af følgende overvejelser og
betingelser:

1. Bestyrelsen skal kunne godkende flytning af jolleplads med tilhørende
omlægning af parkeringsplads og vejforhold herunder at sikre tilstrækkelig plads
til joller uden tilknytning til KDY samt at sikre mindst samme antal
parkeringspladser som nu i ny planløsning.
2. Afledte anlægs- og driftsaktiviteter i forbindelse med det foreslåede projekt skal
være uden udgift for Rungsted Havn f.eks. omlægning af jolleplads, nyt vej- og
parkeringsanlæg m.m.
3. Det skal sikres, at der findes en god løsning i forhold til sikring af driften af
fiskehandelen mindst på lige fod med forholdene i dag.
4. Det skal tilstræbes, at bygningen bliver meget transparent og derved fremtoner
så lidt bombastisk som overhovedet muligt.
5. Det skal tilstræbes at gøre bygningen så lav som muligt uden dog at begrænse
den tiltænkte funktionalitet og arkitektoniske fremtoning.
6. Der kan ikke drives kommerciel virksomhed på arealet. KDY skal indgå særskilt
aftale med Rungsted Havn om aktiviteter i det samlede projekt, der ligger ud
over den gældende aftale mellem havnen og KDY om lejefri benyttelse af
grunden herunder f.eks. eventuel kommerciel anvendelse af påtænkte
fitnesscenter og overnatningsmuligheder, der rækker ud over anvendelse for
dets medlemmer.
7. Eventuelle trailere og andet udstyr i forbindelse med centeret arbejde må ikke
belaste parkeringsarealet på Rungsted Havn.
Vi ønsker alle et rigtig godt forår på Rungsted Havn
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

