Nyt fra Havnekontoret
Vallensbæk Havn
Modtagere af dete nyhedsbrev:
Alle indskydere med mailadresse
Havnebestyrelsen
VSK’s bestyrelse
VBK’s bestyrelse
VKKC’s bestyrelse

Dato: 18. juli 2014
Af: Havnefoged
Jesper Lund

Til alle indskydere samt bestyrelserne i klubberne VSK, VBK, VSD og VKKC.
Vi har nogle vigtge informatoner i dete nyhedsbrev, som vi beder om jeres opmærksomhed tl.

Ny havneassistent
Vi byder velkommen tl vores nye havneassistent - Jens Willeberg - som vi har ansat pr. 14. juli 2014. Jens er
udlært elektriker og har været selvstændig i ca. 8 år. Har all-round erfaring med det håndværksmæssige, har
endvidere sejlet en del og er altd i godt humør. Tag rigtg godt imod ham.
Der vil snarest blive lagt ”friske” (forhåbentlig vellignende) billeder af havnens personale på hjemmesiden.

Krankørsel/søsætning
Vi kører kran ca. en dag om ugen sommeren over med hjælp fra Hundige Havn.
Som anført i havnens standard-kontraktvilkår, skal der møde 2 personer ved søsætning/optagning.
Da vi har observeret, at nogle bådejere har haf problemer med at skafe hjælpere, har bestyrelsen
beslutet, at det skal være muligt for et gebyr på kr. 350,00 at bestlle assistance fra havnes personale. Dete
tlbud for at udnyte havnens personale bedst muligt og samtdig kunne yde en service tl de bådejere, der
har brug for det.

”Ren havn” – sæt allerede nu kryds i kalenderen
Fredag den 29. august 2014 fra kl. 16.00 – kl. 18.00 er der ”ren havn” på Vallensbæk Havn. Vi skal have
samlet afald på stensætningerne og tjekket for fejl og mangler på broer og ster.
Når arbejdet er vel overstået, inviteres du/I tl et fælles grill-arrangement.

Glæder os meget tl at se så mange af havnens brugere som muligt. Jo fere vi er, jo hyggeligere kan det
blive.

Oprydning på havnen
I forbindelse med oprydningen på havnen bedes ALLE sørge for, at alle løsdele som kan være tl gene ved
fytning af statver, bliver fernet fra havnens område. Det være sig presenninger, løse brædder, klodser m.v.
Skal løsøret blive på havnen, skal det låses fast tl statvet, således at vi uden problemer kan løfe/fyte
statvet på én gang.
Alt der ikke har mærker, bliver hentet af hitegodskontoret.
Folk med trailere, skal have mærker på inden den 1. september 2014.
Folk der har båd/joller på jollepladsen skal inden den 1. august 2014 have nyt mærke tl jollen.
Alle med joller på jollepladsen skal i fremtden INDEN DEN 1. MARTS have nyt mærke tl jollen.
Alle som er gået med på det nye statv-system, skal have mærket det ”gamle” statv. Mærkeringsstrimler
udleveres på havnekontoret.

Nye indskydere
Vi vil – når der kommer nye indskydere tl havnen – opfordre disse tl at gå med på standardstatver, således
at vi ikke får fere trailere/statver stående på havnen.

Ejere af kategori 3, 4 og 5-pladser
Da vi kan konstatere, at der i øjeblikket er stor eferspørgsel på pladser i ovennævnte kategorier, er det
måske NU du/I skal overveje at sælge, hvis du/I ikke har båd og ligger på ½ havnekontngent.
Vi sørger for, at der er pænt på hele havnen (land/vand) når du/I kommer tlbage fra en velfortjent
sejlerferie.
Slutelig vil vi gerne ønske alle en fortsat god sommer og god vind.

Havnekontorets åbningstder
Havnekontoret er åbent mandag – fredag fra kl. 09.00 tl kl. 16.00
Åbningstderne vil blive publiceret på havnens hjemmeside www.vhkb.dk.

Med venlig hilsen
Jesper Lund
Havnefoged

