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Kære indskyder / klubmedlem 
 
Hermed modtager du et kort nyhedsbrev fra Havnekontoret, med en vigtig information i forbindelse med 
et nyt adgangssystem til havnen. 
 
 

Bommen ved indkørslen 
 
Bommen ved indkørslen er (igen) defekt og har været det et stykke tid. Det er nu nået til et stadie, hvor 
reparation ikke længere er rentabelt. 
 
Bommen er blevet repareret et antal gange og har efterfølgende virket i kortere eller længere tid 
herefter, men der bliver nu kortere tid mellem reparationerne. Derfor nedlægges bommen nu og 
erstattes med et andet trafikregulerende system og samtidig udvides der med spærringer inde på selve 
havneøerne Krabben og Muslingen. 
 
 

Automatiske Pullerter  
  
Havnen har besluttet at indføre et system med automatiske 
pullerter, som via en hydraulisk mekanisme kan sænkes ned i 

jorden og dermed give fri 
passage.  
 
For illustrationens skyld vises her 
et par billeder, så man kan se 
hvordan de ser ud. 
 
De har et lignende system i 

Hundige Havn til at adskille forretninger og erhverv fra selve 
havnen, herunder søsætningskaj og landarealer. 
 



 

Placering 
Der placeres 3 automatiske pullerter. En ved indkørslen til havnen, en på havneøen Krabben lige før 
havnekontoret og en på havneøen Muslingen, lige efter søsætningskajen. Se nedenstående illustration. 
 

 
 
Placeringen af pullerterne tilgodeser, at havnens publikum kan køre ind til Havnecaféen og Restaurant 
Krabben uden nøgle, men at yderligere adgang til landarealerne bagved er begrænset til indskydere, 
klubmedlemmer og andre med et dokumenteret behov for, at tilgå områderne bag de to pullerter på 
øerne. 
Der kan kun komme ét køretøj ind eller ud ad gangen og der vil være lys som vejledning. Der vil blive 
udarbejdet en folder med instruktion, ligesom vejledning vil fremgå af hjemmesiden. Vi påtænker 
endvidere at holde en introduktionsdag, hvor der bliver mulighed for at stille spørgsmål og få en 
demonstration af systemet. Datoen for introduktionsdagen vil afhænge af, hvornår systemet er klart. 
 
 
Åbningstider 
Pullerten ved indkørslen vil være åben for fri passage mellem kl. 07.00 til 22.00 i sommerhalvåret. Det er 
ikke besluttet endnu, hvordan åbningstiden skal være i vinterhalvåret. De to øvrige pullerter på 
havneøerne, vil være permanent lukket og der skal således bruges nøgle hver gang man passerer. Det er 
aftalt med Restaurant Krabben, at de selv sørger for, at lukke eventuelle gæster ud efter kl. 22.00. 
Ved større stævner på havnen kan klubberne aftale med havnekontoret, at pullerterne på øerne er de- 
aktiveret i en begrænset periode, så passage med bådtrailere mv. kan ske frit. 
 
 

Automatiske Pullerter 



 

Færdsel 
De to pullerter på havneøerne vil, som tidligere nævnt, være permanent aktiveret. På den måde sikrer vi, 
at kun personer der har nøgle, kan komme igennem og vi afskærer øvrigt publikum uden tilhørs-forhold 
til havn eller klubber i, at færdes i området i bil. Vores gæster skal selvfølgelig være velkomne til at gå tur 
på vores havn, men vi vil undgå de mange kørende gæster uden legitimt ærinde og dermed også reducere 
risikoen for tyveri fra både på havnen, hvor der anvendes biler til at køre tyvekosterne væk i. 
 
 
Nøgle - fjernbetjening 

Der skal bruges en nøgle ved både ved ind- og udkørsel. Nøglen er en elektronisk 
fjernbetjening, som ligner den, mange biler har til deres fjernstyrede centrallås. Nøglen 
fungerer med radiosignaler (ikke infrarød, som en TV fjernbetjening) og rækkevidden er ca. 
15 meter. Man kan altså aktivere ind- eller udkørsel mens man sidder i bilen, og behøver 
derfor ikke stige ud eller rulle vinduet ned. Nøglen skal anvendes både ved ind- og 
udkørsel. Pullerten åbner ikke automatisk blot ved at bilen holder foran den, som vi kender 
det fra den nuværende bom. Men en sensor forhindrer pullerten i at gå op, når en 
fjernbetjening har aktiveret den, og bilen passerer hen over. Ved evt. problemer med 
betjening af anlægget eller nøgler som ikke virker, har både leverandøren og 

havnekontoret mulighed for at fjernstyre åbning og lukning af pullerterne. Man kan derfor ikke risikere at 
”blive lukket inde” eller ”lukket ude” for den sags skyld. I øvrigt er det et gennemprøvet system, der 
forventeligt fungerer uden problemer. 
 
 
Pris 
Fjernbetjeningen udleveres mod et depositum på 375 kr. pr. stk. Det er muligt at bestille det antal nøgler 
man har brug for. For eksempel kan ægtepar, hvor den ene part har kontrakt med havnen, bestille 2 stk. 
Eller familier på 3 eller 4 personer, som fx er indskydere og måske har juniorer tilknyttet klubberne, kan 
bestille det antal, de mener er passende. Ophører man som indskyder i havnen eller har man ikke brug 
for nøglen mere, kan den returneres og depositummet tilbagebetales. 
 
 
Hvem kan få udleveret en fjernbetjeningsnøgle ? 
Alle personer med tilknytning til havnen – også eksterne leverandører – kan bestille en fjernbetjening, og 
den er tilpasset den enkelte bruger personligt og kan aktiveres/de-aktiveres af havnekontoret, hvis den fx 
mistes eller aftalen misligholdes. Med tilknytning til havnen menes der, at man fx er indskyder eller er 
medlem af en af de klubber, som findes på havnen. 
 
 
Videoovervågning 
Havnen har fået tildelt tilladelse til at etablere videoovervågning af indkørslen på havnen. Den er givet 
som følge af de mange indbrud, hærværk og tyverier, som har fundet sted de seneste år. Der vil derfor 
samtidig med det automatiske pullertsystem, blive opsat overvågning af indkørslen til havnen. Der vil 
blive skiltet reglementeret med at der videoovervåges og anlægget etableres, så vi er på den rigtige side 
af lovgivningen med hensyn til opbevaring af videomateriale mv. 
 
 
Hvornår sættes systemet op ? 
Etableringen af det automatiske pullertsystem påtænkes igangsat i løbet af juni måned og vi regner med, 
at det er klar til brug i udgangen af juni eller begyndelsen af juli. 



 

Hvad skal der ske nu ? 
Vi vil gerne bede om bestillinger på nøgler så hurtigt som muligt, fra så mange som muligt. Hvorfor det ? 
Jo – fordi havnen har fået en aftale med leverandøren om, at de opretter brugerne af nøglerne 
(fjernbetjeningerne) uden beregning for os, så de ligger kodet ind i anlægget når vi får det. Det sparer 
MANGE arbejdstimer for havnekontoret. 
Det er vores hensigt, at få opdateret alle indskydernes stamkort i forbindelse med bestilling af nøgler, og 
der skal betales depositum, før vi bestiller nøglerne. Forfaldne ydelser til havnen skal være betalt, eller 
der skal være lavet en afdragsordning, før man kan få udleveret en nøgle.  
 
Når systemet er etableret og testet udleveres fjernbetjeningerne. 
 
 
Bestilling 
 
Bestilling af fjernbetjening kan foregå på tre måder: 

1. Klik på den blå knap herunder for at bestille og betale for fjernbetjeningen.  
Der kan betales med Dankort, Visa og Mastercard.  
 
 
 

2. Ved henvendelse på havnekontoret, hvor vi opdaterer stamkort og modtager bestilling og 
betaling. 
 

3. Bestilling på e-mail og betaling ved bankoverførsel til konto 2217 - 5130 030 071. 
  
Ved bestilling på e-mail skal du som indskyder oplyse: 

• Havnenummer 
• Navn og adresse 
• Telefonnumre og e-mail 
• Klubtilhør 
• Bådtype, bådnavn og bronummer 
• Forsikringsselskab  

 
Er du ikke indskyder, men medlem af en klub eller leverandør, skal du oplyse: 

• Navn og adresse 
• Telefonnumre og e-mail 
• Tilknytning til havnen 

 
Havnen modtager gerne bestillinger løbende; men vi slipper for at kode det ind i administrations-
systemet, hvis vi får tilmelding og betaling så hurtigt som muligt. 
 
 
 
Med venlig hilsen  

Jesper Lund 
Havnefoged 

https://www.dtilmeld.dk/Event/?EventID=1130

