
Nyt fra Havnekontoret
Vallensbæk Havn 

Dato: 25. september 2014 
Af: Havnefoged 

Jesper Lund 

Til alle indskydere samt bestyrelserne i klubberne VSK, VBK, VSD og VKKC.

Modtagere af dete nyhedsbrev:
Alle indskydere med mailadresse
Havnebestyrelsen
VSK’s bestyrelse
VBK’s bestyrelse
VKKC’s bestyrelse



Vi har nogle vigtge informatoner i dete nyhedsbrev, som vi beder om jeres opmærksomhed tl.  

Bådoptagning

Optagning af både er godt i gang. Som nogle måske har bemærket, har de indskydere, som har egne
statver fået disse fytet over på havneøen Muslingen. Dete er for dels at spare td, dels af
sikkerhedsmæssige årsager så vi ikke skal køre den lange tur forbi Restaurant Krabben.

Marianne er behjælpelig med tdsbestlling tl bådoptagning.

Det henstlles at man ikke parkerer på landarealerne, hvor bådene skal stå og dermed blokerer for, at
bådene kan komme på plads.

Sidste optagning

Den sidste dag for at få sin båd på land er fredag den 28. november 2014.

BEMÆRK!! Både som skal op i 18 tons statver har følgende muligheder for
optagning:

Fredag den 3. oktober 2014 / onsdag den 15. oktober 2014 /fredag
den 7. november / fredag den 14. november.

Vi vil gerne have samlet de både som skal i 18 tons statver, idet det optmerer optagningen, således at der
ikke skal ske omstlling af grejet.

Standardstatver

Alle som får båden sat i et standardstatv og har et ”gammelt” statv stående på havnen, bedes venligst
sørge for, at det er skilt helt ad og pakket sammen. Endvidere skal du komme på havnekontoret og få
udleveret et ”mærke”, således at vi kan fnde statvet med henblik på at få dem samlet ét sted, idet vi skal
have mange både på land.

Hvis du skal have båden på land med mast, bedes du venligst meddele Marianne, hvilken plads du måte
have i masteskuret, således at en af dine sejlervenner kan udnyte den tomme plads.

Salg af statver

Hvis du er kommet med på standardstatverne og har et gammelt statv stående, er det en god idé at
annoncere dit gamle statv tl salg på f.eks. Den Blå Avis, da det er nu, det er letest at sælge. Du er også
velkommen tl at sende annoncen tl havnekontoret, som herefer vil formidle den videre tl andre havne,
som ikke har standardstatver.



Forsikringsoplysninger

Da det tlsyneladende er fere år siden, at du har vist din forsikringspolice, beder vi dig venligst komme på
havnekontoret og vise din forsikringspolice (ansvar), således at vi kan se, at båden er forsvarlig forsikret
samt få forsikringsoplysningerne lagt ind i systemet.

Endelig gøres opmærksom på havnens ”Standard Kontraktvilkår” punkt 22, hvoraf fremgår, at såfremt man
ønsker at lade sit fartøj overvintre i vandet, skal dete meddeles havnemyndigheden inden 1. november.

Nye indskydere

Vi vil fortsat – 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.

Havnekontorets åbningstder

Fra den 1. december 2014 ændres havnekontorets åbningstder tl følgende:

Tirsdag fra kl. 09.00 tl kl. 16.00
Fredag fra kl. 09.00 tl kl. 16.00

Havnekontorets juleferie 

Der holdes juleferie fra den 22. december 2014 tl mandag den 5. januar 2015 (begge dage incl.)

Åbningstderne vil blive publiceret på havnens hjemmeside www.vhkb.dk. 

Med venlig hilsen 
Jesper Lund
Havnefoged

http://www.vhkb.dk/

