Nyt fra Havnekontoret
Vallensbæk Havn
Modtagere af dette nyhedsbrev:
Alle indskydere med mailadresse
Havnebestyrelsen
VSK’s bestyrelse
VBK’s bestyrelse
VKKC’s bestyrelse

Dato: 14. november 2014
Af: Havnefoged
Jesper Lund

Til alle indskydere samt bestyrelserne i klubberne VSK, VBK, VSD og VKKC.
Vi har nogle vigtige informationer i dette nyhedsbrev, som vi beder om jeres opmærksomhed til.

Bådoptagning
Optagningen af både er ved at lakke mod enden. Vi har jo været rimelig heldige med vejret – som må siges
at have vist sig fra sin bedste side.
Marianne er fortsat behjælpelig med tidsbestilling til bådoptagning.
Det henstilles endnu engang at man IKKE parkerer på landarealerne, men på de afmærkede
parkeringspladser.

Sidste optagning
Den sidste dag for at få sin båd på land er fredag den 28. november 2014.

BEMÆRK!! Både som skal op i 18 tons stativer har nu kun denne mulighed for
optagning:
fredag den 14. november.

Standardstativer
Vi henstiller herved, at de bådejere - som har lejet et af havnens stativer - sørger for, at deres ”gamle”
stativer er mærket og skilt ad, således at de ikke fylder så meget på vores begrænsede landareal.

Kontrakter vedrørende leje af standardstativ
Der er en del som endnu ikke har været på havnekontoret for at underskrive lejekontrakten. I bedes
venligst komme og underskrive – gerne så hurtigt som muligt.

Bådstativer/trailere
ALLE bådstativer/trailere som ikke er mærket senest den 1. december 2014 vil blive placeret på
parkeringspladsen udenfor havnen.

Indhalerliner
I bedes venligst sørge for, at jeres indhalerliner er fjernet, hvis båden er kommet på land.

Forsikringsoplysninger
Der er fortsat mange af havnens indskydere som endnu ikke har været på havnekontoret og vist deres
ansvarsforsikring. Vi skal bruge såvel forsikringsselskab som policenummer. Man kan selvfølgelig også
scanne policen og sende den til havnekontoret.

Havnekontorets åbningstider
Dette er blot en lille reminder:
Fra den 1. december 2014 ændres havnekontorets åbningstider til følgende:
Tirsdag fra kl. 09.00 til kl. 16.00
Fredag fra kl. 09.00 til kl. 16.00

Havnekontorets juleferie
Endnu en lille reminder.
Der holdes juleferie fra den 22. december 2014 til mandag den 5. januar 2015 (begge dage incl.)
Åbningstiderne vil blive publiceret på havnens hjemmeside www.vhkb.dk.

Med venlig hilsen
Jesper Lund
Havnefoged

