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Dialogmøde
Vallensbæk Havn 
2020

Mødet slutter senest kl. 20:30
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Inden vi går i gang

• Venligst hold din mikrofon slukket

• Du kan komme til orde ved at give 
dig til kende i chatten (skriv dit 
navn), så ordstyreren kan se, hvem 
der ønsker ordet 

• Tal venligst ikke før end dit navn 
nævnes – husk at tænde din 
mikrofon

• Du kan også altid efterfølgende  
skrive en mail til 
formand@vallensbaekhavn.dk

Foto: Steen Roar Hillebrecht
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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: Steen Roar HillebrechtFoto: Steen Roar Hillebrecht
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Indhold

• Introduktion til HARBA

• Status på landudvidelsesprojektet

• Tryghed og overvågning på 
havnen

• Landarealer

• Deposita i havnen

• Langsigtet plan for havnen

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

Foto: Steen Roar Hillebrecht
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Introduktion til HARBA

Havnen mangler et effektivt 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 et brugerdifferentieret og brugerbetalt 
ydelses- og servicekatalog

• Lette administrationen af krantider

• Lette administrationen af stativudlejning

• Havnens nuværende administrationsløsning 
fortsætter som finanssystem

• Havnens nuværende administrationsløsning 
videreudvikles ikke længere af producenten

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

• Vedligeholdelse af stamdata 

• Kommunikation - Primært benyttes SMS og mail

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

• 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 pullerter og døre

Harba tages fuldt ud i brug i forbindelse med sæsonstart 2021
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Introduktion af Harba
Christian Elkrog, Adm. Direktør

Foto: Steen Roar Hillebrecht
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Spørgsmål

Foto: Steen Roar Hillebrecht
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Status på landudvidelsesprojektet

• Tilladelse fra Kystdirektoratet

• Projektaftale indgået med 
entreprenør C.G. Jensen

• Opstartsmøde mellem projektets 
parter er gennemført

• Projektopstart december 2020

• Hvordan kommer det til at se ud,  
hvordan vil det foregå og hvilken 
påvirkning vil det få for havnen i 
projektperioden?
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Snit i nyt areal ved L-broen
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Foreløbig tidsplan for projektet
Uge 50 Uge 1 Uge 5 Uge 10

Afslutning 
ultimo feb. / 
primo marts
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Arbejdsplads
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Hvad så med 
badeanstalten?
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Spørgsmål?

Foto: Steen Roar Hillebrecht
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Tryghed og overvågning på havnen

• Har vi den ønskede tryghed og 
sikkerhed på havnen?

• Vi oplever med mellemrum uro, 
ballade, tyveri og truende adfærd

• Vi har styrket samarbejdet med 
politi, Natteravnene og SSP

• I sommermånederne har vi aften 
og nat vagtrunderinger fredage og 
lørdage og ved specielle 
begivenheder

• Der er etableret kameraover-
vågning på store dele af havnen

Foto: Steen Roar Hillebrecht
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Pullert med nummer-
pladekamera i begge 
retninger

Udendørs Kamera 
med kameravinkel

Indendørs Kamera

Miljøhus

Havnekontor og 
værksted

Betalingsautomat 
og indgang

Kameradækning
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Tryghed og overvågning på havnen

• Har vi den ønskede tryghed og 
sikkerhed på havnen?

• Yderligere kameraer?

• Mere vagtrundering?

• Andre sikkerheds- og 
tryghedsskabende tiltag?

• Hvad kan vi gøre i fællesskab?

• HUSK politiets servicenummer
114

Foto: Henrik Hansen
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Landarealer

• Landarealerne er i meget 
forskellig stand og udseende, og 
henstår i sommerperioden lidt 
triste
• Er der behov for en opretning af 

landarealernes belægninger?
• I så fald hvad er det bedste 

underlag?
• Hvilke yderligere forskønnelser er 

ønskværdige – belægning, skilte, 
beplantning, vedligeholdelses-
stand mv.??

• Billeder af belægning!!!!!

Foto: Steen Roar Hillebrecht
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Deposita i havnen

• I havnens regnskab er bundet ca. 
1.0 mio. kr. i forskellige deposita, 
som skal udbetales på forlangende

• Regnskabsmæssigt er dette 
uhensigtsmæssigt og er penge, 
som havnen ikke kan disponere 
over

• Depositum-ordningerne er 
oprindeligt opstået ved, at de 
indskydere som anvender servicen 
selv har etableret det

• Deposita er fordelt på:
• Mastehus (depositum 50 kr. pr. lbm. –

leje enkel sæson 204 kr.)

• Grejhuse (ca. 3400 kr.)

• El-kabler (depositum 300 kr.)

• Pullert fjernbetjening (depositum 375 
kr.)

• Nøglebrikker (depositum 100 kr.)

• Havne-nøgle (depositum 150 kr.)
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Deposita i havnen

• Bestyrelsen ønsker at finde en 
mere retvisende model, så de 
som benytter services, betaler 
for dem (brugerbetaling)

• Flere af de gældende ordninger, 
som er baseret på depositum, 
stammer tilbage fra omkring 
havnens opførelse

• Enhver vedligeholdelse og 
administration af en service 
koster penge

Foto: Steen Roar Hillebrecht
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Deposita i havnen

• Havnebestyrelsen ønsker en 
dialog om at frigøre og 
tilbagebetale deposita og i 
stedet for indføre en bruger-
betaling, som dækker 
administration og vedligehold af 
havnens services, bygninger og 
materiel

• Alle indbetalte deposita 
tilbagebetales, og der laves en 
overgangsordning til nye 
ordninger
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Kommentar og forslag

Foto: Steen Roar Hillebrecht



INTERNAL

Langsigtet plan for havnen

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 ✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

(✓)

(✓)

Udarbejdet af 
bestyrelsen 

2017

Opdateret og 
vist på 

tidligere 
dialogmøde

✓
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Langsigtet plan for havnen – revideret 2020

Aktivitet 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Udfasning af Jones kran
Projektering og etablering af kran

Indførsel af systemstativer
Overgangsordning egne stativer

Udskiftning af redningsstiger

Renovering af tunnelrør

Fornyet generaleftersyn (5. år)

Prioriteret indsats bro og pæle*

Plan for broer og anlæg

Opretning af landarealer

Udskiftning af EL standere

Forbedring af EL net på land

Zink anoder på stålpæle (E bro)

Toilet/bad på Muslingen

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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*Prioriterede opgaver på broer og pæle 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.) (afsluttet på bro C, D, E, G, H, I, J, Q og R)
• *Fjernelse af uønsket bevoksning(Årligt)
• Lokale betonreparationer
• Reetablering/sikring af stenkastning
• Udskiftning af redningsstiger 
• Gennemgang af HFI anlæg(Årligt)
• Udskiftning af el standere og vandtilslutning (ca. 15-20 stk. 

årligt) I gang, og ingen i 2021 og frem. 
• 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 

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

OK
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Ordet er frit for alle emner 
og til en åben dialog!

Foto: Steen Roar Hillebrecht
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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/


INTERNAL

TAK FOR I AFTEN
Pas på jer selv og på gensyn til den ordinære generalforsamling

tirsdag den 16. februar 2021, kl. 19:00

Foto: Steen Roar HillebrechtFoto: Peter Ambs


