
Fremskridt med dialog om Rungsted Havns fremtid  

Af Anne Ehrenreich, gruppeformand for Venstres gruppe i Hørsholm kommunalbestyrelse og 2. 

viceborgmester  

Det er et fremskridt, at borgmesteren kort før jul - stillet over for Venstres og Borgerlistens 

fem forslag om ordentlig forberedelse af havnesagen, herunder dialog med interessenterne - 

besluttede at udsætte behandlingen af havnesagen i to måneder for netop at få tid til dialog 

med interessenterne. Dermed er der sat en effektiv stopper for forsøget på at kuppe en 

likvidering af havneselskabet igennem uden debat. 

 

Imidlertid er det forslag fra borgmesteren, som skal behandles under dialogmøderne, 

desværre ualmindeligt tyndt. Forslaget mangler helt oplysninger om visionerne for havnens 

fremtidige driftsforhold, økonomi, fremtidig inddragelse af brugerne og ikke mindst sikring af, 

at havnen aldrig kan gøres til genstand for salg. Desuden har borgmesteren stadig ikke 

statsforvaltningens godkendelse af hverken likvidationen af Rungsted Havn A/S eller tilsagn 
om, at en udsættelse af lovliggørelsen af havnen er opnået.    

Det glæder os, at så mange borgere har udtrykt ønske om Venstres synspunkter på 

havnesagen og forslaget om hjemtagning af havnen. For Venstre er det centrale at sikre, at 

den løsning som vi finder frem til for at lovliggøre strukturen i havnen også fremtidssikrer 

borgernes ret og adgang til de skønne, rekreative områder på havnen og stranden. Samtidig 

ønsker vi at forhindre, at havn og strand på noget tidspunkt kan gøres til genstand for salg. 

Det fremlagte forslag om kommunal overtagelse af havneadministrationen sikrer ikke borgerne 

mod salg af havn og havnearealer.  

   

Vi ønsker endvidere at fastholde interessenternes engagement og deltagelse i driften af 

havnen. Dette vurderer vi bedst kan ske inden for rammerne af fondsløsningen. Men vi er åbne 

over for at overveje andre modeller, som sikrer disse målsætninger ligeså godt. Det er disse 

holdninger, der gør, at havnen som offentlig institution, ikke er vores kop te.  

   

Når dette er sagt, så har vi i Venstre svært ved at forstå, at det kan være konservativ politik at 

likvidere et veldrevet selskab og gøre det til offentlig institution.  Tillad mig citere fra de 

Konservatives værdioplæg: ”Dét private kan tage sig af, skal det offentlige ikke tage sig af.” 

Justitsminister Lars Barfoed har for nylig i Politiken udtalt sig på tilsvarende vis om det 

konservative værdigrundlag. Disse borgerlige værdier har vi meget svært ved at få øje på hos 

de konservative i Hørsholm Kommune. 
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