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Info fra havnekontoret 

 

Tankanlæg. 

Det ser ud til at vi endeligt kan bruge betalingskort i tankanlægget igen. Det har taget rigtig lang tid at få det 

lavet, og det beklager vi selvfølgelig. 

En kombination af et forældet betalingsmodul og problemer med at certifikater hos NETS har betydet at 

der har taget så lang tid. 

Info vedr. stativer efter søsætning: 

Som I alle ved så blev det besluttet på generalforsamlingen at havnen overgår til standardstativer og ny 

kranløsning. 

Det betyder at alle der vælger at gå over på havnens stativløsning meget gerne må melde det ind til 

havnekontoret hurtigst muligt så vi kan få bestilt ekstra stativer hjem.  Vi vil meget gerne have en 

tilbagemelding inden udgangen af juni 2018 hvis man ønsker at være med i stativordningen. Husk at hvis 

man evt. ønsker at framelde sig havnens stativordning, så skal det ske inden den 15. maj ellers bliver man 

faktureret for næste periode. 

Hvis og når man overgår til havnens stativordning så skal egne stativer fjernes fra havnen. 

Vælger man at blive på eget stativ i den 2. årige overgangsperiode som blev besluttet, så skal man efter 

søsætningen pakke og fastgøre sit stativ på en palle og mærke det med et mærke som bliver udleveret på 

havnekontoret. Husk at håndtering af både på egne stativer sker på egen regning når den officielle 

søsætningsperiode midt maj 2018 er afsluttet. 

Hvis man vælger at bliver på land i eget stativ denne sæson, så kan det blive nødvendigt at flytte båden til 

en anden placering. Havnekontoret skal have besked hvis båden bliver på land hen over sommeren. Hvis 

dette bliver nødvendigt at flytte båden så kontakter vi selvfølgelig bådejerne så de kan være til stede når vi 

flytter båden. Dette vil i henhold til standardkontraktvilkår stk. 23 ske for bådejerens regning da havnens 

kran ikke kan bruges til formålet. 

Alle egne stativer som ikke er pakket sammen og mærket den 1. juni 2018 vil blive fjernet af havnen 

uden yderlige varsler.  

Så husk: 

 Vil du med i stativordningen så skal du tilmelde dig inden udgangen af juni 2018. 

 Vil du framelde dig stativordningen så skal det ske senest 15. maj hvert år. 

 Bliver du i eget stativ i overgangsperioden, så skal det mærkes og pakkes senest den 1. juni 2018.  

 Alle egne stativer som ikke skal bruges i efteråret skal fjernes fra havnen senest 1. juni 2018.  

 Havnen bortskaffer alle stativer der står uden mærke efter 1. juni 2018 uden yderlige varsler. 

Søsætningskaj er lukket. 

Uge 21 vil søsætningskajen være lukket da vi skal have lavet en geotekniske boring for den ny kran. Det vil 

sige at al færdsel på søsætningskajen enten er begrænset, eller helt lukket. 



Fra og med uge 22 og frem til udgangen af august vil det kun være muligt at blive søsat eller optaget i 

meget begrænset omfang, og der vil kun være krankørsel om torsdagen. Vi er nødt til også at bruge tid på 

andre opgaver på havnen. 

 

 

Parkering på havnen. 

Det er vigtigt at vi kan komme i kontakt med jer hvis jeres bil holder på havnen. Landområderne er så småt 

ved at blive tømt, men det betyder ikke at vi er færdige med at arbejde på landområderne. 

Vi skal have rykket både rundt som ikke skal i vandet og vi skal have orden på vores stativer. Derudover skal 

der planeres på landområderne. 

Så husk altid telefon nr. i bilen hvis du er i båden. Og hvis du sejler så find en parkeringsplads og lad være 

med at holde på landområderne. Langtidsparkering på landområderne frabedes. 

 

EL kabler med måler: 

Så har vi fået EL-kabler med måler – så kom endelig forbi havnekontoret og få et udleveret et mod 

depositum på kr. 300,00. Husk det koster kr. 1.200,00 er bruge strøm uden måler. Alle skal bruge måler ved 

brug af strøm- uanset pladstype eller formål 

Som noget nyt så har vi indkøbt målerstik til jer der gerne vil have noget der ikke fylder så meget. Måler 

skal dog altid være synlig for havnepersonalet, hvilket betyder at måleren altid skal placeres tættest på 

tavlen på broen. 

Rottebekæmpelse:    

Ja, så er vi i gang igen med at få udryddet rotter fra havnen- men det kræver at vi får noget hjælp fra jer 

som bruger havnen. Alt husholdningsskrald skal i affaldshusene, de mindre stativer er ikke til dette formål. 

Lad være med at overfylde og lad være med at stille poser ved siden af containerne  

Kommunen er i fuld gang og har sat fælder op, så vi håber at det bliver småt med rotter i år. 

Minkbekæmpelse:  

Der er også allerede blevet set mink familier så der er kommunen også i gang.  

Ren havn-dag:  

I kan stadig nå at melde jer til ”Ren havn-dag” den 2. juni kl. 9:00 – 12:00.  

-Men giv venligt besked til havnekontoret om du/I kan deltage så vi foretage indkøb efter antal deltager. 

Vand på broerne: 

Der er rigtig mange der spørger ind til hvornår vi får lavet vandet på broerne. Vi er i gang. 

Der har desværre været rigtig mange frostsprængninger i år pga. manglende udluftning i efteråret. 

Vi blev opmærksomme på omfanget en uge ind i søsætningsperioden da frosten lettede, men vi har 

prioriteret at få både i vandet som det første, og udbedre frostskader hen af vejen. 

Selvom der er en del som allerede er blevet søsat der mener at vi bør prioritere vandet fremfor søsætning 

af de sidste både, så har jeg altså valgt at det er vigtigere at få de sidste både i vandet. 
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Jeg vil gerne sige tak til alle jer der har tilbudt at lave skaderne på jeres bro, det har været en rigtig stor 
hjælp.  
Der er vand ved starten af alle broer så med en slange så kan det lade sige gøre at få vand de steder hvor vi 
ikke er kommet til endnu. 
Til dato burde der være vand på følgene broer.  A-B-T-J-M-E-P 
 

 

Vild med vand: 

Lørdag den 9. juni kl. 9 byder Vallensbæk Havn velkommen til HAVNENS DAG. Alle, store som små er 
inviteret til at komme og opleve livet på havnen og havet – og opleve, at havnen er for alle. Det sker i tæt 
samarbejde med alle havnens klubber, som hver især arrangerer spændende aktiviteter. 

Havnens Dag afholdes i flere end 70 havne over hele landet denne sommerlørdag som led i Vild med Vand-
samarbejdet. 

Der vil være aktiviteter i hele havnen 

 

Programmet er ved at blive lagt, men sikker er, at der masser af masse oplevelser og aktiviteter både på 
land og vand. Med ret til ændringer håber vi bl.a. at kunne friste de besøgende med … 

 Klap en krabbe/kild en skrubbe: Mød havnens fritidsfiskere i de hyggelige grejhuse og kom tæt på 
bugtens havliv – for de yngste 

 VSK’s juniorer holder åbent slæbested, hvor lidt større børn kan prøve at komme ud at sejle 
optimist og opleve, hvad sejlsport er for en størrelse 

 Gør et kup på Vallensbæk Både Klubs maritime loppemarked 
 Kunstneren Uffe Schønnemann – selv en garvet sejler – maler et havnebillede i løbet af dagen 
 Kom ud at sejle med VSK’s Sejlerskole – se havn og strand fra en ny side! 
 Kano- & Kajakklubben tilbyder prøvetur i kajak og stand-up paddling 
 Vallensbæk Sportsdykkerklub åbner døren til den undersøiske verden 
 SejlSikkert demonstrerer sikkerhed i havn og til søs 
 Oplev havnens historie på den historiske rute, hvor de sejlere, der var med til at bygge havnen i 

80’erne, fortæller om det mægtige projekt, som man fik op at stå gennem frivilligt arbejde 
 Vallensbæk Modelskibs Klub – landets største – viser deres imponerende modeller frem og sejler 

med dem… og mere er på vej! 

Stort sejlstævne samtidig 

Lørdag og søndag er havnen også vært for et stort kapsejladsstævne, VSK Pantaenius Cup, for typerne H-
båd, L23, 806, X-99 og Melges 24. Så der er masser af aktivitet, når bådene sejler ud ved 10-tiden og vender 
hjem ved 15-16 tiden og forøger havnens antal med 50-70 både. 

Referat fra generalforsamlingen 

Underskrevet referat for den ordinære generalforsamling ligger nu på havnens hjemmeside. 
https://vhkb.files.wordpress.com/2018/04/referat-ordinc3a6r-gf-2018-vallensbc3a6k-havn_final.pdf 

Husk havnens ekstraordinære generalforsamling den 17. maj. kl. 19 i VSK's klubhus 
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Vigtige datoer 

Lukket  
Ferie: 
Heidi:  
Lars: 
Per:    

Vigtige informationer 

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

 Kontaktoplysninger 

Åbningstider:    
Mandag: 11 – 18 
Tirsdag, Torsdag og Fredag:  9-16 
Onsdag: Lukket, dog telefontid 9-12  
 
Telefon: 43 54 35 75 
mail: havnekontor@vallensbaekhavn.dk 

 
Havnefoged  
Per Møller Sørensen 

  
Havneassistent 
Lars Ambirk 

 
Havnesekretær 
Heidi Rasmussen 
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