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

Dato: 1. juni 2015
Af: Havnefoged
Jesper Lund

Til alle indskydere samt bestyrelserne i klubberne VSK, VBK, VSD og VKKC.
Vi har nogle vigtge informatoner i dete nyhedsbrev, som vi beder om jeres opmærksomhed tl.

KRANEN - SØSÆTNING
Mange både er allerede kommet i vandet, så derfor søsæter vi kun både 2 dage om ugen. Skal du have
båden i vandet, så ring tl havnekontoret og få en td.

STANDARDSTATIVER
Vi er nu ved at afdække havnens behov for standardstatver for vintersæsonen 2015/16.





Hvis du allerede er tlmeldt ordningen, skal du ikke foretage dig noget, og du vil om kort
td modtage opkrævningen for den kommende sæson.
Hvis du har brug for en anden type statv – f.eks. hvis du har skifet båd – skal du snarest
give os besked.
Hvis du allerede har givet os besked om, at du vil tlmeldes for den kommende sæson, er
det registreret, og du vil om kort td modtage opkrævning og kontrakt tl underskrif.
Hvis du endnu ikke er tlmeldt men ønsker dete for den kommende sæson, er det
nødvendigt, at du giver os besked snarest muligt, da vi skal lave en samlet bestlling for at
få den bedst mulige pris og garant for levering.

Såfremt du overvejer at tlslute dig ordningen på et senere tdspunkt, bør du overveje at gøre det
allerede i år. En del af de bådejere, der tlslutede sig i 2014, fk hurtg solgt deres gamle statv, da
mange havne er ved at forbyde træstatver.

MÆRKATER TIL BÅDEN
Vi har kunnet konstatere, at en del af havnens brugere ikke har læsbar mærkat på båden. I bedes venligst
sørge for, at vi kan se og læse mærkaten fra broen. Vi går samtlige broer igennem i de følgende dage for at
kontrollere, at bådene ligger hvor de skal og der er mærkat på.

Arrangementet Åben Havn
VALLENSBÆK HAVN HOLDER ”ÅBEN HAVN” – en oplevelse for hele
familien

GRUNDLOVSDAG DEN 5. JUNI 2015 kl. 10.00

Vi sæter alle sejl tl for at alle vil få en rigtg god maritm oplevelse på Vallensbæk Havn.
Oplevelser:
Vallensbæk Sejlklub
Klubben byder på fadøl/vand og fortæller om klubbens forskellige afdelinger
Sejlerskolen bemander fest mulige 806’er med instruktører og tlbyder ½ tmes prøvesejlads
Sejlerskolen laver tovværksworkshop for børn ved juniorhuset
Ungdom sæter joller m.v. i vandet og Storjolle-afdelingen inviterer tl storjollesejlads via klubbens to nye
Laserjoller
Vallensbæk Bådklub
Holder klubhuset åbent og fortæller om deres arrangementer og klubben
Vallensbæk Kano og Kajakklub
Her er alle – børn/unge/ældre velkomne tl en prøvetur
Vallensbæk Sportsdykkerklub
Medlemmerne vil orientere om klubben
Endelig er der nogle af havnens brugere som vil stlle deres både tl rådighed for en sejltur.
De ”små røde huse” åbner dørene, så besøgende kan få et indblik i det sociale liv på havnen.
Salgsbro
Går man med tanker om at købe en båd – vil der blive udlagt en ”salgsbro”
Underholdning
Sjællands Politorkester sørger for underholdningen og musikken kan nydes fra kl. 13.00
Havnekontoret
Vil være bemandet og man er mere end velkommen tl at komme ind og høre om priser, pladser og stlle
spørgsmål.
Til dem som har tlmeldt sig arrangementet, vil der være grill-pølser og øl og vand.

Havnekontorets åbningstder

Fra den 1. april tl 15. september 2015 er åbningstderne som
følger:
Mandag fra kl. 09.00 tl kl. 16.00
Tirsdag fra kl. 09.00 tl kl. 16.00

Onsdag fra kl. 11.00 tl kl. 18.00
Torsdag fra kl. 09.00 tl kl. 16.00
Fredag fra kl. 09.00 tl kl. 16.00

Åbningstderne vil blive publiceret på havnens hjemmeside www.vhkb.dk.

Jesper Lund
Havnefoged

