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

Dato: 12. Maj 2014
Af: Havnefoged
Jesper Lund

Til alle indskydere samt bestyrelserne i klubberne VSK, VBK, VSD og VKKC.
Vi er kommet godt i gang med foråret, der er kommet mange både i vandet.
Vi har nogle vigtge informatoner i dete nyhedsbrev, som vi beder om jeres opmærksomhed tl.

** VIGTIGT – Vi må desværre sige farvel tl Jan Ernst
Jan har fået stllingen som havnefoged i Brøndby Havn. Vi ønsker ham held og lykke med det nye job og er
sikre på, at vi får et godt samarbejde frem over.
Jan stopper den 30/5-2014. Så vi vil gerne have så mange både i vandet inden da.
Vi har indgået et samarbejde med Ole i Hundige Havn. Han hjælper os med krankørsel, tl vi fnder en ny.
Vi søger i øjeblikket efer en ny mand/kvinde tl jobbet som havneassistent.

Standard statver
Den første sæson med det nye bådhåndteringssystem er forløbet lige så godt,
forventet. Vi har fået mange positve tlbagemeldinger fra de bådejere, som
tlmeldte sig i den første sæson.

som vi havde

Hvis du ikke nåede at komme med sidste år, eller har du - efer at have set
systemet i funkton - ønske om at deltage i den kommende sæson er det nu,

du skal tlmelde dig,

hvis du vil være sikker på at kunne få et statv, når du
ønsker at få din båd på land. Henvend dig på havnekontoret og opret en lejekontrakt.
Det er vigtgt, at vi så hurtgt som muligt får bestlt de nødvendige ekstra statver, så vi ikke kommer i det
samme tdspres som sidste eferår. Du kan se statvkontrakten på havnens hjemmeside og lejeprisen er den
samme som sidste år.
Hvis du har lyst tl at være med i ordningen, men synes, at dit nuværende statv er for ”nyt”, kan havnen
opbevare det for dig i sammenslået tlstand. Der er også gode muligheder for, at du kan sælge dit statv, da
fere havne har forbudt, at deres bådejere anvender træstatver. Det ved Jesper noget mere om.
Hvis du allerede er tlslutet ordningen, skal du ikke foretage dig noget, før du får opkrævningen for den
kommende sæson.
Havnen vil gerne bede indskydere med nyt standardstatv om, at såfremt I har et gammelt statv stående,
så skal dete foldes sammen eller skilles ad så det fylder mindst muligt. Afal evt. med Jan Ernst eller
Jesper om det skal fytes i forbindelse med sammenfoldningen / adskillelsen.

Søsætning
Søsætning af bådene er generelt gået godt. Det gælder både den traditonelle
søsætning af både, der transporteres i kranen og i særdeleshed også søsætning
med den nye transportvogn.
Vi tlstræber, at sidste dag for søsætning bliver onsdag den 28. maj 2014. Vi
skal derfor opfordre alle som ønsker søsætning om at bestlle td hurtgst
muligt inden 28. maj.
Ring tl Marianne på kontoret på 43 54 35 75 eller send en mail tl havnekontor@vallensbaekhavn.dk.

Havnekontorets åbningstder
Havnekontoret er åbent mandag – fredag fra kl. 09.00 tl kl. 16.00
BEMÆRK: Marianne holder ferie fra onsdag den 4. juni tl fredag den 13. juni (begge dage incl.) I den
periode er havnekontoret åbent trsdag den 10. juni og fredag den 13. juni fra kl. 14.00 tl kl. 16.00.
Åbningstderne vil blive publiceret på havnens hjemmeside www.vhkb.dk.

Erhvervspraktkanter.
Vi har nu fået 2 erhvervspraktkanter på havnen, som går tl hånde med forefaldende arbejde,
græsslåning, tømning af skraldebøter, oprydning m.v.
Ta’ godt imod dem.

Med venlig hilsen
Jesper Lund
Havnefoged

