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Vildskud fra Ib Lunde 
Af Anne Ehrenreich, Medlem af Hørsholm kommunalbestyrelse (V), Sømandshvilevej 7, 2960 
Rungsted Kyst 
  
Endnu et vildskud fra Ib Lunde. Denne gang om Rungsted Havn. Uden at have sat sig ordentlig ind 
i sagen hævder Ib Lunde, at Venstres forslag om tilbagebetaling af Rungsted Havn A/S' lån til 
kommunen blev behandlet på et lukket møde i Kommunalbestyrelsen den 31. marts. Af referatet fra 
Kommunalbestyrelsesmødet, som Ib Lunde tydeligvis ikke har ulejliget sig med at læse, fremgår 
klart og tydeligt, at sagen ved mødets begyndelse blev flyttet til den åbne dagsorden. Dette skete 
bl.a. på begæring af Venstre og Borgerlisten. Venstre bad allerede ved indleveringen af forslaget 
om, at det blev behandlet på den åbne dagsorden, hvilket det også endte med at blive. Venstre 
prioriterer åbenhed meget højt og ønsker som udgangspunkt alle sager behandlet på den åbne 
dagsorden for at borgerne kan følge drøftelserne og få adgang til de relevante dokumenter. Så 
Lundes påstand om, at det repræsentative demokrati er helt tilsidesat i denne sag, er helt hen i 
vejret.  
  
Lundes anden påstand om, at havnen er ved at blive ”foræret” væk har ligeledes ikke hold i 
virkeligheden. Jeg kan kun opfordre Ib Lunde til at læse kommunalbestyrelsens beslutning af 21. 
maj 2007 om Rungsted Havn. Havnen er et ikke realiserbart aktiv på linje med svømmehallen og 
Hørsholmhallen. Beslutningen sikrer bl.a. borgernes fremtidige adgang til såvel havn, som strand og 
har ligeledes til formål at forhindre, at havnen på noget tidspunkt kan gøres til genstand for salg.  
Rungsted Havn forbliver et aktiv for kommunens borgere, som den har været det siden 1923. 
Samtidig lever beslutningen op til det statslige tilsyns krav om, at Kommunen ikke må have 
aktiemajoriteten og den bestemmende indflydelse i hverken aktieselskab eller fond – uden at vi 
dermed går på kompromis med almenvellets interesser. 
 


