
Hvor står borgmesteren?  

   

Borgmesteren kan meget vel have den udslagsgivende stemme, når havnesagen skal afgøres 

på kommunalbestyrelsesmødet den 25. oktober. Det bliver spændende at se, hvordan 

borgmesteren vil forvalte sin stemme i lyset af de udtalelser, han tidligere er kommet med. 

Borgmesteren har hele vejen gennem forløbet været fondsmodstander. Under borgermødet om 

Rungsted Havn den 3. juni 2009 spurgte jeg imidlertid Morten Slotved i hans egenskab af ny 

konservativ borgmesterkandidat, om han ville modarbejde gennemførelsen af fondsløsningen, 

hvis han blev valgt til borgmester. Svaret var et klart nej. Han ville bakke op om 

flertalsbeslutningen. Det bliver derfor spændende at se, hvor langt dette løfte bærer, når 

kommunalbestyrelsen den 25. oktober for anden gang skal tage stilling til fondsløsningen. Vi 

får først svaret den 25. oktober, idet Borgmesteren ikke deltog i 

økonmomiudvalgsbehandlingen af forslaget den 14. oktober. Det bliver spændende at se, om 

han vil overholde sit løfte på borgermødet eller stemme imod og dermed være årsag til, at 

sagen genåbnes med alt, hvad det indebærer af advokatudgifter for kommunen, retssager, 

frustration og ny usikkerhed for såvel borgere, sejlere og andre interessenter.  

   

Venstre holdning er klar. Vi har arbejdet målrettet og konstruktivt for at få skabt ro om 

Rungsted Havn og finde en lovlig løsning for kommunens engagement i Rungsted Havn. 

Fondsløsningen blev første gang godkendt af et flertal i kommunalbestyrelsen den 27. 

september 2009, men gennemførelsen af beslutningen måtte imidlertid suspenderes som følge 

af Axel Juhl-Jørgensens sagsanlæg mod Hørsholm kommune. Venstre vil stemme for denne 

løsning igen den 25. oktober.  

   

Løsningen indebærer, at Hørsholm Kommunes aktier i Rungsted Havn A/S indskydes i en fond, 

og at Rungsted Havn A/S fortsat skal stå for driften af havnen. Det centrale for Venstre er, at 

løsningen fremtidssikrer borgernes ret og adgang til de skønne, rekreative områder på havnen 

og stranden og forhindrer, at havn og strand på noget tidspunkt kan gøres til genstand for 

salg. Rungsted Havn sikres dermed som en havn for ALLE Hørsholms borgere. 

 


