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Vallensbæk Havn  
 

Dato: 22. november 2013  
Af: Havnefoged  

Jesper Lund  

 
 

 

 

 

 

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

Den mørke og kolde tid er over os. De fleste både er nu kommet på land og vi er ved at gøre havnen klar til 
vinteren. Vi har nogen vigtige informationer i dette nyhedsbrev, som vi beder om Jeres opmærksomhed til. 
 
 
 
 

** VIGTIGT – Sidste chance **    Trailere, joller og stativer    
Som tidligere nævnt – senest i nyhedsbrevet fra August måned – så er det nu, at den 
annoncerede oprydning af herreløse uidentificerbare trailere, joller og stativer effektueres. 
De fleste herreløse ting er nu identificeret og samlet sammen på forskellige arealer på 
havnen. Det drejer sig om bådtrailere uden båd på, joller uden pladsmærke og stativer 
uden havnemærke og/eller seddel med navn og adresse. På jollepladsen er berørte 
effekter samlet på pladsens sydvestlige hjørne. Alle kapsejladsjoller er ikke berørt. Nyt 
mærkatsystem for disse etableres i løbet af den nye sæson. 
 
Vi opfordrer alle, som måtte have en trailer, en jolle eller et stativ stående på havnen, 
som ikke er forsynet med behørigt havnemærke, om snarest at kontakte havnekontoret 
på telefon 43 54 35 75 eller mail havnekontor@vallensbaekhavn.dk 
 
Giv dig tilkende og skriv til os, hvis du mener du har noget stående, så vi kan få mærket det af. 
 
Denne opfordring er sidste chance. I løbet af januar 2014 bliver de indsamlede effekter bortskaffet. 
 
 
 
 

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

mailto:havnekontor@vallensbaekhavn.dk


 

Standard stativer  
Status på de nye standard stativer er, at der er indgået aftale med 127 indskydere 
om leje af standardstativ. De fordeler sig på følgende størrelser: 3T = 58 stk. 6T = 
45 stk. 12T = 18 stk. og 18T = 6 stk. 
Der er generelt meget stor tilfredshed blandt indskyderne med de nye stativer og 
måden håndteringen foregår på. Der er også stor tilfredshed med højtryks-
spuleren, der anvendes i forbindelsen med optagningen. Mange indskydere, der 
ikke er med i stativordningen, har fået hjælp med flytning og placering af deres 
eget stativ med havnens teleskoplæsser. Det er der også stor tilfredshed med. 
Det er meget nemmere og mere tidsbesparende, at bruge teleskoplæsseren til 
dette formål, frem for at køre med den store kran.  
 

Havnen vil gerne bede indskydere med nyt standard stativ om, at såfremt I har et gammelt stativ stående, 
så skal dette foldes sammen eller skilles ad så det fylder mindst muligt. Aftal evt. med Jan Ernst eller Jesper 
om det skal flyttes i forbindelse med sammenfoldningen / adskillelsen. 
 
 

Bådoptagning 
Bådoptagningen er generelt gået godt. Det gælder både den traditionelle 
optagning af både, der transporteres i kranen hen til bådens stativ på land-
pladsen, og i særdeleshed også optagning med den nye transportvogn, som kører 
båd og stativ hen til landpladsen. Der mangler ca. 20 både at blive taget op i 
standard stativ og herudover kan der være indskydere med både i almindelige 
stativer, som ønsker optagning, men som endnu ikke har bestilt tid. 
 

Vi tilstræber, at sidste dag for optagning bliver fredag den 6. december. Vi skal derfor opfordre alle som 
ønsker optagning om at bestille tid hurtigst muligt til optagning inden 6. december. 
Ring til Marianne på kontoret på 43 54 35 75 eller send en mail til havnekontor@vallensbaekhavn.dk.  
 

 

Vi lukker for vandet 
Nattefrosten er så småt begyndt at sætte ind. Det betyder at vi overvejer at lukke for vandet inden alt for 
længe. Vi håber vi kan have vandet åbent så længe der tages både op, dvs. indtil fredag den 6. december. 
Men afhængig af de kommende ugers udvikling i kuldegrader, kan det blive nødvendigt at lukke allerede 
omkring den 26-27 november. 
 
 

Havnekontorets åbningstider reduceres 
Når bådoptagningen er slut skærer vi ned på havnekontorets åbningstider. Fra den 9. december og frem til 
feb. / mar. måned 2014, vil Marianne derfor kun være på kontoret 2 dage om ugen mellem 09:00 og 16:00. 
Der vil som altid være mulighed for både personlig og telefonisk henvendelse samt via mail. Det er ikke 
besluttet endnu hvilke to dage om ugen der holdes åbent. Men så snart det er besluttet, vil åbningstiderne 
blive publiceret på havnens hjemmeside www.vhkb.dk.  
 
 

Vi varsler yderligere et nyhedsbrev i starten af næste uge, hvor havnens budget for 2014 præsenteres 

sammen med datoerne for de kommende generalforsamlinger. 

 

Med venlig hilsen  
Jesper Lund 
Havnefoged 
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