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Ide og Formål

• Bestyrelsen ønsker input og ideer fra 
havnens indskydere

• Der skal være rum og tid til dialog

• At kunne præsentere konkrete forslag 
og planer for Vallensbæk Havns 
udvikling på kort og lang sigt

• Alle ideer og forslag er meget 
velkomne

• Der skal ikke stemmes eller tages 
beslutninger

Foto: Med mindre andet er angivet, er alle billeder stillet til rådighed af Steen Roar Hillebrecht



Indhold

• Status på landudvidelsesprojektet

• Landbåde og aktivering af 
bådepladser

• Øget service, effektiv drift og 
ekstra indtægter

• Forbedring af servicebygning(er)

• Håndtering af store både 18+ ton

• Andre aktuelle emner og åben 
dialog om alt det andet!



Landudvidelsesprojekt

• En udvalgt gruppe fra bestyrelsen, har 
samarbejdet med Vallensbæk Kommune og 
klubber.

• Første tilbud først sommer – revideret tilbud i 
august. 

• Projekttilpasning pågår lige nu, for at få projekt og 
økonomi til at hænge sammen.

• Projektet skal endelig godkendes december 2019.

• Badeanstalt og forebyggelse af tang/fedtemøg i 
centerhavnen pågår tillige.



Landudvidelsesprojekt – projektskitse 



Den aktive havn

• Der er til stadighed 60-80 både (75 i sommer 2019) som 
mere eller mindre  permanent står på land hele året!!!

• Det resulter i mange tommer bådpladser hele sejlsæsonen.

• Vi har venteliste på flere pladstyper, som vi har udsolgt af.

• Mange landbåde kræver en del, for at komme på vandet!

• Hvordan kan vi få både og pladser aktiveret?

• Skal der være et maksimalt antal år man kan have sin båd 
på land?



Øget service, effektiv drift og ekstra 
indtægter
Havnen mangler effektivt et værktøj til:

• At holde styr på pladser – fri/optaget/solgt/ledig.

• Salg af ydelser til havnens brugere på en fleksibel 
måde hvor brugerne i højere grad har mulighed for 
selvbetjening og betaling.

• Betjening af gæstesejlere.

• At åbne mulighed for håndtering af Auto Campere.

• Kunne lave en brugerdifferentieret og brugerbetalt 
ydelses- og servicekatalog.

• Lette administrationen af krantider.

• Lette administration af stativudlejning.

Hvad er det for opgaver som den nye løsning skal 
overtage samt yderligere gøre os i stand til at løse?

• Vedligeholdelses af stamdata - indskydere vil kunne 
vedligeholde egent stamkort og data

• Kommunikation - Primært benyttes SMS og mail.

• Selvbetjening - bestilling af krantid, opdatering af 
stamdata, betaling af regninger, registrering af 
forbrugt el og betaling af samme m.v.

• Bestilling af krantider - ved optagning kan åbnes for at 
bådejer selv kan booke sin tid via hjemmesiden.

• Betalinger - Alle typer af betalinger kan foregå via 
udsendelse af opkrævning, mail med fi-kode, betaling 
med kreditkort eller kontant på havnekontoret.

• Gæstesejler - Harbas gæsteløsning findes i 130+ havne 
i DK - Betjening af pullert og døre



Øget service, effektiv drift og 
ekstra indtægter

• Sanktioner ved manglende betaling,  udeblivelse fra 
krantider m.v.?

• Årlig leje i stedet for depositum for fjernbetjeninger? (1400 
stk. á 375 = 525tdkk)

• Årskort for brug af kran til trailerbåde?

• Yderligere service for eksterne både?

• Åbne slæbestedet for ikke indskydere?

• …



Forbedring af servicebygning(er)

• Toilet- og badefaciliteterne i 
servicebygningen på Muslingen er 
nødlidende!

• Tag og yderbeklædning trænger til 
en ordentlig overhaling og taget er 
utæt.

• Der er igangsat  tilbuds-
indhentning på udbredring.

• Skal husets indretning ændres og 
opdateres?

• Er der basis for at hele eller dele af 
arbejdet kan laves af indskyderne?

• Hvad med affaldshuse, 
kemikaliehuse, værksted m.fl?



Håndtering af store både 18+ ton

• Der har været ønske om 
håndtering af både over 18+ ton, 
både fra indskydere og eksterne.

• Store bådvogn er udskiftet til 30 
ton bådvogn.

• Håndtering:
• Sejlbådsstativ til 30 ton indkøbes.
• Nuværende 18 ton stativer kan med 

ekstrastøtter håndtere 30 ton 
motorbåde.

• Pt. ingen mulighed for landplads hele 
vinteren.

• Optagning når øvrige både er i 
vandt/der er plads på land.

Foto: LP Yacht



15 min pause



Ordet er frit for 
aktuelle emner i 
åben dialog!



Den lange plan – muligt scenarie fra nov. 2017

Aktivitet 2018 2019 2020 2021 2022

Kørsel med Jones kran

Plan og løsning for ny kran

Etablering af ny kran

Indførsel af systemstativer

Overgangsordning egne stativer

Reparation af bro og pæle –
prioriteret indsatser

Udskiftning af redningsstiger

Fornyet generaleftersyn

Langsigtet plan for fornyelse af 
broer og anlæg

Plan for Investering og 
finansiering

Renovering af tunnelrør ✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

(✓)

(✓)



Prioriterede opgaver de næste 1-3 år (nov. 2017)

Renovering, vedligehold og levetidsforlængelse af bådbroer
• *Gennemgang og reparation af brædder, kantlister og skrid 

sikring. (Årligt)
• *Gennemgang og montering/fastgørelse af inddækninger 

på pæletoppe. (Årligt)
• *Gennemgang og etablering af nye samlinger.
• Fundament ved landfæste repareres/reetableres.
• Udbedring af bølgeskærm
• *Udbedring af defekt træ og bolte under brodække (kryds, 

hammer osv.) (klaret for Q, R og E)
• *Fjernelse af uønsket bevoksning(Årligt)
• Lokale betonreparationer
• Reetablering/sikring af stenkastning
• *Udskiftning af redningsstiger Igang
• Gennemgang af HFI anlæg(Årligt)
• Udskiftning af el standere og vandtilslutning (ca. 15-20 stk. 

årligt) I gang, men ingen i 2018 og 2019
• Gennemgang og reparation af spuns/katode beskyttelse

Gennemgang og vedligehold af havnens bygninger, 
landområder og havnebassin.
• *Udskiftning af defekt træ.(Årligt)
• Gennemgang og udskiftning af lyskilder til led Igang
• *Malerarbejde(Årligt)
• *Beskæring af træer og øvrig beplantning. (Årligt)
• Afretning og tilpasning af landområder 
• Reparation af havnens vejbelægning
• Uddybning ved indsejling og bådbroer (delvis)

Elinstallationer på landområderne
• Udskiftning af ældre el tavler Igang
• Udskiftning af sti-belysning (LED) Igang
• Gennemgang af HFI anlæg(årligt)

• Opgaver prioriteret med udgangspunkt i generaleftersyn
• * = Opgaver evt. med hjælp af frivillige

OK

OK

OK
OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK
OK

OK



Forslag til dialogemner

• Etablering af frivillige brolaug –
opgaver med bl.a. montering af 
redningsstiger, afdækning af 
pæleender med kobberplader

• Bedre/ mere prisdifferentiering af 
havnekontingent og ydelser

• Gennemgang af grejhusene og 
deres anvendelse og 
vedligeholdelse.
• Hvad skal de bruges til?
• Vedligeholdelse?

• Oprydning på udvendig mastereol 
– hvordan gør man det?

• Forskønnelse af havnen - nu er der 
ryddet op, skal der krukker med 
blomster eller lign. på 
landarealerne?

• Fremtidens havn – hvordan skal 
havnen udvikle sig? 
• Hvem har set noget smukt, fedt, en 

god idé i andre havne man har besøgt 
og tænkt ”So ein ding müssen wir
auch haben!”

• Ideer til den ‘store’ renovering af 
broer



Et slag for havnens hjemmeside

Klik her for 
at komme 
til havnens 
Facebook-

side

Menu med 
adgang til alle 
informationerSamme 

adresse
www.vhkb.dk

De nyeste 
nyheder, 

nyhedsbreve 
m.v. Tag 

#vallensbækhavn

på Instagram

Send en mail 
hvis der er fejl 
eller mangler 

http://www.vhkb.dk/


TAK FOR I AFTEN
Kom godt og sikkert hjem



• Zöllners video med rørlægning

• https://www.facebook.com/ZollnerAS/videos/1191348917686413/

• Havne rundflyvning

• https://www.facebook.com/Vallensbaekhavn/videos/5785630225761
76/

•

https://www.facebook.com/ZollnerAS/videos/1191348917686413/
https://www.facebook.com/Vallensbaekhavn/videos/578563022576176/

