
                                                                 

 

                                                                  Nyhedsbrev Maj/Juni –2017 

 

Info fra havnekontoret 

 

Lidt fra havnefogeden:  

Havnepersonalet er lidt underbemandet for tiden, Jens har desværre været sygemeldt et stykke tid, og det 

betyder at det ikke er alt vi når, i det tempo som vi burde. 

For at komme i mål med nogle af de udfordringer vi har i forhold til vedligehold, så har jeg valgt at lade et 

eksternt firma gå i gang med udskiftning af el standere som er defekte efter stormfloden tidligere på året. 

N, M, A og B broerne er første etape, og de er allerede i gang. Der vil snart være nye el og vand 

installationer på disse broer. 

Ligeledes kommer der ekstern hjælp til at gå i gang med udskiftning af defekte træplanker på broerne så vi 

kan undgå uheld. 

Jeg er ved at undersøge om vi kan få hjælp til at komme i bund på de grønne områder, men alt sammen 

koster en del penge, så vi må prioritere sikkerhed før noget andet. 

Jeg har set at der allerede er nogle af jer som har fundet den store saks frem, og har beskåret noget af det 

grønne. Tak for hjælpen. 

Er der andre der har overskud til at give et nap med, så sig endelig til, men jeg vil meget gerne lige have at 

vi taler sammen inden den store grønthøster bliver fundet frem, bare lige så vi kan aftale helt præcist 

hvordan vi gør det. 

Jeg havde varslet at kranen skulle have et service i løbet af juni. Jeg har valgt at skubbe dette til uge 30. der 

har været en ret stor efterspøgelse på søsætning og optagning bl.a. pga. det lidt kolde og våde forår. 

Jeg håber efterhånden at alle er godt i gang med deres sæson. 

I uge 28 er der som bekendt F18 stævne i og omkring havnen. I den forbindelse bliver der i perioder noget 

omkørsel ved havnekontoret. 

Desuden så har vi valgt at lukke den yderste pullert sådan at der kun er adgang for biler hvis man har en af 

havnens fjernbetjeninger. 

Da vi er ved at løbe tør for målerkabler igen igen, så må man meget gerne få returneret kabler der ikke 

længere bruges. Så har du solgt din båd, så få afleveret kablet.  

Hvis der er nogen af jer som går rundt og overvejer at sælge jeres købeplads, eller allerede har sat den til 

salg. Så husk nu at informere om at det ikke er den specifikke plads man sælger, men en kategori.  

Der er en del der bliver overrasket over at de ikke kan få en bestemt plads. 

Hvis du har skiftet båd, så husk nu at få ændringerne registreret på havnekontoret. OG HUSK NU, skifter du 

til en større båd, så er det ikke sikkert at du kan blive på din plads, og er du uheldig er det ikke sikkert at der 

er en ledig plads i havnen. Det er en god ide at tjekke med kontoret inden du køber større. 

Uge 29 og 30 står kranen stille da havnefogeden er på ferie. 

 



Årsmærker: 

Årsmærke er for at kunne se hvem der har betalt deres kontingent, og hvem vi skal have en snak med. 

Er der efterladte både så kan vi se det på mærket. 

Derfor: 

SE: Standard kontraktvilkår punkt 1 

Hvis der stadig ikke er kommet årsmærke på båden, så kom venligst forbi havnekontoret og få et udleveret. 

Hvis det ikke er gjort inden udgangen af juni vil vi gå rundt og tjekke om det mangler.  

Mangler årsmærkerne efter 1. juli vil det koste kr. 360,00 kr. for assistance. Det vil blive faktureret hos dem 

som mangler. 

 

Miljøhuset:   

HUSK NU 

Miljøhuset er til miljøaffald i forbindelse med jeres bådklargøring. Køleskabe, vaskemaskiner og komfur skal 

stadig afleveres på genbrugspladsen. 

Alt der bliver smidt i miljøhuset skal vi betale for at komme af med, det er lidt en uskik at sende regningen 

til øvrige bådejere i havnen fordi man ikke selv kan finde vej til genbrugspladsen. 

 

Sortering i miljøhuset er utroligt vigtigt, så få lagt det forskellige affald i de rigtige beholdere, det koster 

havnen rigtig mange penge hvis det ikke er sorteret rigtigt. 

Er du i tvivl, så spørg. Er der fyldt op, så giv os besked.  

 

Rottebekæmpelse:    

Nu skulle der være kommet styr på rotterne ifølge Absolut – hvis i mod alt forventning skulle se nogle må i 

meget gerne komme forbi havnekontoret og fortælle det, eller sende en mail. På forhånd tak  

SMS besked: 

Hvis der ønskes besked på sms når der er ændringer på hjemmesiden kan I bare sige til på kontoret og så 

kommer i på listen.  

Havnebestyrelsen: 

Tjek sidste referat nr. 424 fra bestyrelsesmødet af d. 12.06.2017 hvor du kan læse hvad der bliver talt om 

og hvad fremtiden kan bringe. 

http://www.vhkb.dk/klubkontor/ref_17/Ref_424_juni_2017.pdf 

 

Sidste men ikke mindst så håber jeg at I alle er i gang med jeres sejlesæson, og at det bliver med sol og 

godt vejr. 

 

God sommer til jer alle. 
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Vigtige datoer 

Ferie: 
Heidi: 14/8-25/8 begge dage incl. 
Jens : 19/6–30/6 begge dage incl. 
Per:    17/7-30/7 begge dage incl. 

  

Vigtige informationer 

Parkering på havnen: Husk at lægge 
telefonnummer i bilens forrude, så vi kan 
kontakte dig hvis nødvendigt. 

 Kontaktoplysninger 

Åbningstider 13/3 til 15/9-2017:    
Mandag 11 – 18 
Tirsdag  9 – 16 
Onsdag 12-16 
Torsdag- og fredag 9-16 
Telefon: 43 54 35 75 
 
Mail: havnekontor@vallensbaekhavn.dk 

 
Havnefoged  
Per Møller Sørensen 

  
Havneassistent 
Jens Willeberg 

 
Havnesekretær 
Heidi Rasmussen 
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