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Som deltager i dialogmødet om havnen forleden dag undrer det mig, at borgmesteren 

vil begrænse sejlernes deltagelse på havnen. For borgmesteren er det vigtigt, at 

kommunen har vetoret i havnebestyrelsen. 

Kommunen har ikke veto i det nuværende havneaktieselskab men nok en 

bestemmende indflydelse, hvis politikerne står sammen.  Der er mulighed for, at 

interessenter og politikere kan gå sammen. Og det har de gjort i tidens løb. Den 

nuværende ordning er derfor mere demokratisk, end den borgmesteren vil indføre. 

Samme vil fondsløsningen være. 

Kommunen holder snart dialogmøde for at drøfte, hvordan vi skal udmønte vores 

såkaldte medborgerskabspolitik. Jeg synes jo havnen er et fantastisk eksempel på 

frivillighed og medborgerskab i praksis. Og nu vil man så begrænse de frivilliges 

deltagelse på havnen. For det bliver jo resultatet, når man mister indflydelse. 

Samtidig arbejder vi i kommunalbestyrelsen for at øge borgernes deltagelse i 

kommunen – men altså ikke på havnen. Her skal opgaven placeres på Rådhuset, og vi 

skal ansætte administrativt personale til at tage sig af opgaver, som frivillige ildsjæle 

har stået for før. Det er ganske enkelt spild af penge. Og synd og skam. 

 

Det er samme måde, man driver havn på i Skovshoved og Hellerup. Brugerne er kun 

med på papiret. Hvis borgmesteren vil noget andet, så kan brugerne blive tilsidesat. 

Det giver ikke lyst til at engagere sig. Det ser man tydeligt på begge havne. Det er 

bestemt ikke noget at stræbe efter. Alligevel er det den model, som borgmesteren 

fremhæver som en lysende stjerne. 

Borgmesteren siger samtidig, vi skal finde en Hørsholm model. Den har vi allerede. 

Fondsmodellen indeholder alt det, der er brug for. Havnen sikres mod salg og som 

offentligt tilgængeligt område for borgerne. Der sikres reel brugerinddragelse og 

engagement. Lad os nu holde fast i de gode ting, som har gjort Rungsted Havn til det 

fantastiske sted, den er. Og acceptere at sejlerne og andre brugere har spillet en 

hovedrolle i udviklingen af havnen. Ikke os politikere. 


