
Massive ændringer på Havnen
Om få år kan Havnen se helt anderledes ud - og det kan berøre Laugets hverdag gevaldigt
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Rungsted Havn står 
foran en masse ændrin-
ger de kommende år.

Og det er ændringer, 
som meget vel kan 
komme til at berøre Lau-
gets hverdag gevaldigt:

Bliver visionerne ført 
ud i livet skal Sydstran-
den og Laugets område 
have et gigantisk løft 
med et nyt badeanlæg.

Det kan betyde nye 
badebroer, en bade-
platform, en sauna og et 
nyt Vinterpalads; måske 
også med en anden pla-
cering alt efter hvordan 
detaljerne ender med at 
blive.

Succes & udvikling
Lauget bad derfor om 
et møde med Jan H. 
Klit, som er formand for 
Hørsholm Kommunes 
Miljø- og Planlægnings-
udvalg.

Han er ikke i tvivl om, 
at med den store suc-
ces, Rungsted Havn er, 
så er det nødvendigt 
med en udvikling.

- Det er ét af de største 
aktiver; Rungsted Havn 
er vores fyrtårn! Sådan 
skal det blive ved med 
at være, siger han.

Men han mener at det 
kræver en udvikling af 
faciliteterne, så Hav-
nen kan matche andre 
havne - og han roser 
havnebestyrelsen for at 
kigge fremad. 

Han synes også Hørs-
holm-Rungsted Vikin-

gelaug fortjener endnu 
bedre forhold:

- Vi vil gerne gøre det 
bedre - og kun hvis I sy-
nes, det er en god idé, 
lover han og aftaler en 
tæt dialog i det videre 
forløb.

Politisk stemning for 
den dyre løsning
Ifølge Jan H. Klit ser det 
ud til at der er politisk 
opbakning til Model 
2 eller Model 3; helst 
ser han Model 3, som 
runder 100 millioner 
kroner.

Jan H. Klit vurderer, at 
arbejdet kan gå i gang 
om to-tre år og inden for 
en tidshorisont på fem 
år. Men det er et gæt 
med stor usikkerhed.

Og efter at have set, 
hvad der sker i andre 
havne, har han også 
selv en fremtidsdrøm:

- Tænk, hvis man 
byggede 50 fede lejlig-
heder ude i vandet ved 
Nordmolen!

Samme ejer, men 
to pengekasser
Når der - som omtalt på 
side 2 - sondres mellem 
betalingen for havne-
udvidelsen og betalin-
gen for et badeområde 
omkring Sydstranden, 
er forklaringen ejerfor-
holdet:

Hørsholm Kommune 
ejer Rungsted Havn, 
men det er havnebesty-
relsen, som står for drift 

og udvikling af havnen.
Rækværket langs 

Sydstranden er »nabo-
skellet« mellem den 
kommunale havn og 
det kommunale om-
råde, der består af 
badestrand, Laugets 
omklædningsrum Vin-
terpaladset, Laugets 
badebro og husene til 
Rungsted Kajakklub og 
Rungsted Roklub.

Når de to kommunale 
områder ikke blandes 
sammen har det sit ud-
spring i orienteringsmø-
der op til at kommunen 
hjemtog Havnen i 2015:

Borgmester Morten 
Slotved lovede bekym-
rede sejlere, at det 
ikke var for at flytte 
vedligeholdelsen af 
strandområdet m.m. fra 
kommunens til Havnens 
pengekasse.

Det giver så ind i mel-
lem pudsigheder: 

Da molen blev for-
stærket blev rækværket 
på havnens område 
renoveret, mens den 
anden, og kommunale 
del af rækværket foran 
Vinterpaladset, ikke har 
det godt - men kommu-
nen ville ikke betale for 
en renovering.

- Det er ét af de største 
aktiver; Rungsted Havn er 
vores fyrtårn! Sådan skal 
det blive ved med 
at være, siger Jan H. Klit, 
som vurderer, at der er 
politisk opbakning til en 
udvidelse til flere end 
100 millioner kroner.



Model 3: Det nederste grønne område er Sydstranden og Laugets område, som foreslås 
retableret som et nyt badeområde. Øverst Vandskibroen, hvor der også foreslås et mindre 
badeanlæg og en rampe til vandscootere. De røde pile viser den nuværende Sydmole.

Større havn med nyt badeområde
Prisen bliver et stykke over 100 millioner kroner, hvis Model 3 vedtages
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Efter 45 år er Rung-
sted Havn slidt mange 
steder, og efter den 
udvendige molerenove-
ring er turen nu kom-
met til de indvendige 
gangbroer, flydebroer, 
gæstekajen og indsej-
lingen.

Der er også kommet 
en legeplads til og ryd-
det op blandt både og 
joller på land.

Der arbejdes også 
med en trafiksanering, 
så til- og frakørsel ikke 
bliver så kaotisk samti-
dig med at parkerings-
forholdene skal forbed-
res.

Rungsted Sejlklub har 
brug for et klubhus og 
KDY har tidligere lagt 
planer frem for at opføre 
et sejlsportscenter.

Og om nogle år er det 
meningen at Havnekon-
toret skal flytte hen hvor 
Fiskerikajen ligger.

Ydermere er der rift 
om  en bådeplads, idet 
750 familier betaler for 
at stå på ventelisten - og 
med det nuværende 
antal pladser tager det 
mellem fem og 30 år at 
få en plads; afhængig af 
bådstørrelse.

Der er få pladser til 
større både - men siden 
havnen blev bygget er 
bådstørrelsen vokset.

Derfor er der brug for 
flere og større pladser.

Visionsplan med 
tre modeller
Men Havnens besty-
relse har også kigget 
længere frem og præ-
senteret kommunalbe-
styrelsen i Hørsholm for 
Vision 2019, som består 
af tre modeller for ud-
viklingen af havnen.

Model 3 kalder havne-
bestyrelsen for »Bedste 
havneudvidelse«.

Der flytte rundt på 

og badeforhold samti-
dig med en havneudvi-
delse. 

Nye strand og ba-
demuligheder, hvis 
omfang vil afhænge af 
kommunens ambitions-
niveau, er ikke med i 
prisen for udvidelses-
projektet.«

Model 3 vurderes at 
koste 100 millioner kro-
ner - hertil skal så læg-
ges omkostningerne 
til badeområdet, hvori 
Laugets ejendomme 
indgår.

Du kan læse hele Vi-
sion 2019 hér.

en masse elementer i 
havnen. 

Mest markante æn-
dring er, at dén mole, 
som løber forbi Vinter-
paladset, »flyttes« læn-
gere ud i vandet, så der 
bliver 717 meter ekstra 
bro eller en forøgelse 
på 27 %, så der er plads 
til flere både. Ligesom 
der bliver plads til flere 
parkeringspladser.

Det betyder, at Vinter-
paladset og Laugets ba-
debro også skal flyttes.

Masser af fordele
Havnebestyrelsen slår 

på, at Model 3 vil give 
flere arbejdspladser, 
større indtjening og 
dermed større skatte-
indtægter til kommu-
nen. 

Der bliver plads til 
større sejlsportsstævner 
og bedre bademulighe-
der. Havnebestyrelsen 
uddyber:

»Strand og bademu-
ligheder er i dag ikke 
ganske tidsvarende. 

Dette er dog ikke en 
del af havneselskabets 
opgave, men der kan 
opnås en vis synergi 
ved at forbedre strand 

https://rungsted-havn.dk/wp-content/uploads/2019/04/Rungsted-Havn-Vision-2019.pdf


Visionsplanerne er den 
indledende fase, så det 
er ikke til at sige, hvor 
de lander - og hvordan 
detaljerne bliver.

Laugets bestyrelse har 
den holdning, at vi fort-
sat skal være en vigtig 
og vægtig del af livet på 
Rungsted Havn; og med 
omkring 530 medlem-
mer, der som de ene-
ste bruger havnen 365 
dage om året, sætter vi 
jo et markant aftryk.

- Vi lytter gerne til 
ideerne og fokuserer på 
vigtigheden af dialog 
samt ikke mindst at vi 
inddrages i arbejdet 
med at udvikle Rung-
sted Havn, siger Høv-
ding Erling Madsen.

Dialogen sikrer dels, 

at der ikke handles 
hen over hovedet på 
Lauget, dels at der ikke 
opstår misforståelser og 
myter.

Brug for dialogen
I forbindelse med mole-
renoveringen i 2015-16 
havde den daværende 
havnebestyrelse truffet 
en række beslutninger 
om badebroen, som er 
Laugets ejendom.

Og senest med Visi-
onsplan 2019, som blev 
præsenteret for kommu-
nalbestyrelsen i marts 
og efterfølgende - godt 
skjult - lagt på havnens 
hjemmeside.

I begge tilfælde er-
farede vi om planerne 
for vores ejendom lidt 

tilfældigt. 
Laugets bestyrelse 

har derfor i maj gjort 
havnebestyrelsen 
opmærksom på, at vi 
gerne have hørt om vi-
sionerne på et tidligere 
tidspunkt, da de kan få 
markant indflydelse på 
Laugets virke.

Samtidig understrege-
de vi i henvendelsen, at 
vi meget gerne indgår i 
dialogen, som vi finder 
essentiel.  

Havnebestyrelsen har 
lovet at bestræbe sig på 
en bedre kommunika-
tion fremover.

Kan tage lang tid
Bestyrelsen tog også 
initiativet til et møde 
onsdag 17. juli med Jan 

H. Klit, der er formand 
for Miljø- og Planlæg-
ningsudvalget i Hørs-
holm Kommune som 
repræsentant for kon-
servative.

Til august fortsæt-
ter politikernes dialog 
med havnebestyrelsen 
og aftalen er, at Lauget 
holdes underrettet.

I første omgang skal 
visionernes drøftes, 
så skal der formentlig 
finpudses og så kan 
udgifterne beregnes.

Finansieringen skal 
også på plads og en-
delig kræver det også 
tilladelser fra Kystdirek-
toratet, så det vil tage 
en rum tid inden en 
endelig plan kan sættes 
i gang.

To andre forslag 
også i spil
Sauna og badeplatform på 

politikernes ønskeliste

Stor fokus på den vigtige dialog
Lauget tager initiativ en positiv dialog fordi det sikrer indflydelse og fjerner misforståelser

Der er også to andre 
forslag, som kom frem 
før Havnens Visionsplan 
2019, men de er fortsat 
i spil og kan indgå i det 
videre arbejde:

Hørsholm Kommunes 
Miljø- og Planlægnings- 
udvalg havde sat én 
million kroner af til en 
sauna til vinterbaderne 
ved Lågegyden i Mik-
kelborg.

Men der må ikke byg-
ges - og da den kommu-
nale badebro ved det 
lave vand tages ned om 
vinteren er der næppe 
mange vinterbadere ...

I stedet fandt udvalget 
ud af, at denne million 
i stedet kan bruges til 
at bygge en sauna ved 
Vinterpaladset.

Ny badeplatform 
Sport-, Fritid- og Kultur-
udvalget har en idé om 
en badeplatform cirka 
120 meter ud for Lau-
gets badebro.

Her lå tidligere en 
kommunal badeplat-
form, som imidlertid 

trapper inklusiv Dron-
ningetrappen.

Med rutsjebane
Når badeplatformen 
skal placeres 120 meter 
ude, hænger det sam-
men med, at der indgår 
en rutsjebane i planer-
ne, og den kræver tre 
meters vanddybde.

Udvalgets mener det 
er Havnen som skal be-
tale de 103.000 kroner 
til anskaffelse og opsæt-
ning, samt drift, afskriv-
ning og forsikring på 
44.000 kroner om året.

Dét synes Havnen 
ikke.

For Lauget vil denne 
badeplatform forment-
lig betyde endnu større 
interesse for at benytte 
vor badebro, som vi stil-
ler til rådighed for alle 
andre.

rev sig løs i en storm  i 
2015 og lavede skader 
på Laugets bro, som 
det ville koste 95.000 
kroner at udbedre.

Da moleforstærknin-

gen kom efterfølgende 
med en forlængelse af 
broen, aftalte vi med 
kommunens forsikrings-
selskab, at Lauget fik  
50.000 kroner til de tre 

17. august 2015 rev den 
kommunale badeplatform, 
forrest tv., sig løs og lavede 
skader på Laugets bro.
Nu er der planer om en 
ny og større badeplatform 
med rutsjebane.

Foto: Erling Madsen



Ej blot til lyst!
En lille guide udi dresscode for helårs vinterbader

Brug din sunde fornuft, 
når du bevæger dig fra 
Vinterpaladset til bade-
broen.

Lauget har ikke en 
formel dresscode, men 
en mangeårig uformel 
praksis, som vi hér rid-
ser op. 

Baggrunden er, at 
Havnekontoret har fået 
to klager: 

Den ene handler om et 
mandligt medlem som 
gik nøgen fra Vinterpa-
ladset til badebroen.

Den anden om et ikke-
medlem, som spadsere-
de fra badebroen langs 
molerne til p-pladsen 
ved ophalerstedet – 
desværre gjorde blæ-
sten, at hans badekåbe 
løsnede sig en hel del 
fra kroppen.

Når du færdes 
på molerne
Der er derfor grund til 
at understrege, at fær-
den langs molerne og 
standen – eksempelvis 
på vej mellem vor ba-

debro og din bil – skal 
foregå med badekåben 
eller håndklædet ind til 
kroppen.

Går du fra Vinterpa-
ladset til badebroen 
skal du altid have hånd-
klæde/badekåbe på. 

Og det er en umaner-
lig dårlig idé at tage 
brusebad i nøgen 
tilstand med de gule 
slanger på molebroerne 
– i hvert fald den del af 
året, hvor der er masser 
af både i havnen.

På vej til badebroen
Som tommelfinger-
regel plejer vi at bade 
nøgne fra vor badebro 
om morgenen og hen 
til slutningen af formid-
dagen. 

Resten af dagen/af-
tenen vil badetøj være 
et klædeligt hensyn til 
andre.

Er der turister, som 
udtrykker misbilligelse 
af nøgenbadning på 
Laugets bro, kan du i et 
venligt tonefald fore-

slå dem at benytte den 
kommunale badebro på 
Sydstranden i stedet.

Vandskibroens 
tommelfingerregel
En stor del af vore med-
lemmer med ret til at 
bade på dybt vand be-
nytter Vandskibroen på 
Nordmolen en stor del 
af året. 

Hér er tommelfinger-
reglen, at hvis vandski-
klubben bruger broen, 
bades der absolut ikke. 

Og nøgenbadning 
foregår om morgenen – 
og i weekenderne kun 
hen til omkring klokken 
9, hvor der ofte kommer 
turister inklusiv børn. 

Skulle der komme 
børn tidligere, så tag 
badetøj på. 

Denne praksis er 
stemt af med Rungsted 
Kyst Vandskiklub, som 
ejer vandskibroen.

Heldigvis sjældent
Det skal understreges, 
at vi normalt ikke har 

problemer og klager. 
Vi skal heldigvis en 

håndfuld år tilbage, 
hvor Havnekontoret fik 
en klage over et ikke-
medlem, som på en 
ret markant måde tog 
brusebad med de gule 
slanger. 

Jura og sund fornuft
Der ligger bl.a. en 
landsretsdom fra 2015 
og en byretsdom fra 
2018, som begge fast-
slår, at nøgenbadning 
er tilladt fra strande og 
havne. 

Dommerne konstate-
rer, at det er en del af 
den accepterede ad-
færd – og Justitsministe-
riet slog i 1976 fast,  
at nøgenbadning ikke 
juridisk kan opfattes 
som uanstændig opfør-
sel.

Men selv om man har 
loven på sin side er det 
jo ikke forbudt at bruge 
den sunde fornuft og 
tage hensyn til andre.

Teg
ning

: Jens H
ag

e



Udgivet af Hørsholm-Rungsted Vikingelaug · Ansvarshavende Erling Madsen
Bestyrelse: Høvding Erling Madsen, Næste & Overbestyrer Jes Gerstrøm, Skatmester Niels Hjortboe, 

Havfrue Emma Bonfils og Dirigent Kurt Elliot Larsen.
Mail: post@horsholm-rungsted-vikingelaug.dk · www.horsholm-rungsted-vikingelaug.dk

Krebs på den rigtige side
Aftenbad tirsdag 6. august uden grill men med krebs og snaps

Foto: Jesp
er A
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- Vi vil lave et krebse-
gilde som i Sverige - 
bare på den rigtige side 
af Øresund!

Jo-jo, der er ingen 
mindreværdskom-
plekser hos Lemmy 
Lundquist, som er 
Grillpraktikant i Fuld-
måneudvalget.

Udvalget blev på 
grund af manglen på 
fulde måner omdannet 
til Aftenbadudvalget, 

som den første tirsdag i 
hver måned indkalder 
til grill & aftenbad-
ning.

Ind- og udvortes 
afvaskning
Men næste Aftenbad 
tirsdag 6. august klok-
ken 19 tændes der ikke 
op i grillen. 

I stedet indkøbes 
krebs og snaps for at 
matche de østlige nabo-

ers tradition med krebs-
gilder med indvortes 
bad.

I Lauget dog supple-
ret med udvortes bad-
ning.

Derfor er der mod 
sædvane tilmelding 
denne aften: 

Senest på søndag 21. 
juli på mailen aften-
bad@horsholm-rung-
sted-vikingelaug.dk

Grillpraktikant Lemmy Lundquist på seneste generalforsamling, hvor han slog et slag for 
Aftenbad den førset tirsdag i hver måned: Nu fornyes repertoiret med et krebsegilde.

Snart tid for 
kontingent
Du kan godt begynde at 
spare op til kontingen-
tet for 2019-20, der skal 
betales inden udgan-
gen af september.

I år nedsat til 250 kro-
ner - 68 øre om dagen 
for alle herlighederne!

Der kommer senere 
information om, hvor-
dan du betaler.

Men har du planer 
om at melde dig ud, 
så hører Lauget gerne 
hurtigt.

 Da vi nærmer os det 
maksimale antal med-
lemmer, er det vigtigt at 
vide af hensyn til optag 
af nye medlemmer.

Fortsat rift om 
at være med
Ventelisten vokser 
fortsat og der er medio 
juli 74, der gerne vil 
optages.

17. august vurde-
rer Bestyrelsen, hvor 
mange der er plads til 
at optage per 1. okto-
ber.

Det betyder, at de, 
der står på ventelisten, i 
slutningen af august får 
besked om, hvorvidt de 
er optaget eller ej.

 
Vigtige datoer 
Aftenbad med krebs og 
brændevin:
Tirsdag 6. august kl. 19.
Standerhejsning og dåb:
Lørdag 5. oktober 
kl. 8.30, Vinterpaladset.
Julebadning: 
Tirsdag 24. december 
kl. 8.30, Vinterpaladset.

Og så kan du med 
fordel altid følge med 
på hjemmesiden.

Varmepumpe 
niks pille
Pligthuggerudvalget 
har stået for opsætnin-
gen af varmepumpen 
- og det har allerede 
giver meget bedre in-
deklima.

Glædeligvis også ros 
fra mange medlemmer.

Vi venter også, at 
Laugets voldsomme 
el-regning reduceres 
betragteligt.

Men må også bede 

medlemmerne om at 
lade være med at tænde 
varmepumpen.

Den styres af Pligthug-
gerudvalget, så det er: 
Niks pille!

Den udendørs del får 
en specialbygget kasse.

Ryatæppet genindført
Tingene går i ring: 
Noget der var populært 
engang, dukker flere 
tiår senere op og væk-
ker begejstring.

Lauget har således 

været trendskabene 
ved at genindføre 
ryatæppet, som gene-
rationer lykkeligt havde 
glemt.

Vore badetrapper har 
trin, som er dækket af 
langhårede, grønne 
vækster, som minder 
om et ryatæppe. 

De sidder godt fast 
og kræver flere timers 
ophold i vandet med 
højtryksspuler og bør-
ste. Pligthuggerne er på 
opgaven!
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