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

Dato: 27. marts 2015
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.

Vand
Nu er der blevet åbnet for vandet.

Både der ligger på anden plads (vinterplads)
HUSK at det nu er tiden hvor de både, som har brugt andre pladser (inderhavnen) for vinteren, skal sejle på
plads (egen) senest 1. april 2015.

”Åben havn”
I forbindelse med Grundlovsdag vil Vallensbæk Havn afholde ”Åben Havn”. Dette initiativ er taget for at
kunne trække nye sejlinteresserede til havnen. Er du/I interesseret i at vise jeres båd frem og gerne tage
dem med på en sejltur, så tilmeld dig på havnekontoret. Det gælder alle typer: Sejlbåde, motorbåde, joller,
fiskebåde m.v.
Vi håber, at dem som har de små grejhuse, vil åbne dørene for interesserede, så de også kan få et indblik i
det sociale liv på havnen.
Vi håber ligeledes, at alle klubber på havnen vil lave arrangementer både for børn og voksne.
Havnen sørger selvfølgelig for, at alle der deltager får både mad og drikke.
Havnefoged Jesper Lund vil i dagens anledning bære uniform. Det er ikke sket før!!!!
Vi håber meget på, at dette arrangement (med hjælp fra alle) vil blive en succes og en tilbagevendende
begivenhed.
Dem som har båd til salg/eller tænker på at sælge, har jo her en stor mulighed for at vise båden frem og
give eventuelle nye købere en sejltur. I forbindelse hermed vil vi forsøge at få disse både lagt på en
fællesbro - eventuelt servicebroen.

Stiger, malerbøtter m.v.
HUSK at rydde helt op på landpladsen, når båden er søsat. De store skraldebøtter vil snarest blive sat ud på
landarealerne. Bemærk venligst, at de små skraldebøtter er til mindre affald (ispapir m.v.)

Parkering
Lad venligst være med at parkere i vejsiden – brug venligst parkeringspladserne. Det sinker søsætningen.
Hvis I parkerer ved bådene, sæt venligst en seddel med telefonnummer i bagruden, således at vi kan
komme i kontakt med dig, hvis din bil er uhensigtsmæssigt parkeret.

Forsikringspolice
Da der fortsat mangler mange, der endnu ikke har afleveret/vist deres forsikringspolice på havnekontoret,
skal denne medbringes ved søsætningen.

Opdatering af adresse, telefonnummer og e-mail
HUSK at få opdateret jeres eventuelle nye adresse, telefonnummer og e-mail.
Har du ikke oplyst din mail-adresse, vil vi meget gerne have denne, da det er ved at være en bekostelig
affære at sende breve med Post Danmark.

VIGTIGT – ved søsætning
I bedes venligst bemærke, at såfremt I ved søsætning af båden møder med 1 mand i stedet for 2, koster det
kr. 355,00 for hjælp af havnens personale, jf. takstregulativet. Vi er nød til at være strikse, da de fleste
møder med 2 mand.

Betaling af kontingent til såvel havnen som klubberne
Vi gør opmærksom på, at båden ikke vil blive søsat, hvis der skyldes enten havnekontingent eller
kontingent til en af klubberne (VSK/VBK). Skyldes der noget, skal dette betales på havnekontoret inden
søsætning kan finde sted.

(”BETAL NU DET HAVNEKONTINGENT – TÆNK PÅ DIN BÅDNABO”)
VIGTIGT – mærkater til båden
I bedes venligst kontrollere, om jeres bådmærkat er tydelig og kan ses og læses fra broen. Alle både skal
have mærkat, idet denne angiver såvel jeres kontraktnummer som pladsnummer. Mærkaterne kan
afhentes på havnekontoret.
Der vil – når de fleste både er søsat – blive foretaget en fysisk gennemgang af samtlige broer, for at
kontrollere, at alle har behørigt mærke på båden og at denne ligger på den tildelte plads.

Havnekontorets åbningstider

HUSK fra den 1. april til 15. september 2015 er åbningstiderne
som følger:
Mandag fra kl. 09.00 til kl. 16.00
Tirsdag fra kl. 09.00 til kl. 16.00

Onsdag fra kl. 11.00 til kl. 18.00
Torsdag fra kl. 09.00 til kl. 16.00
Fredag fra kl. 09.00 til kl. 16.00
Første dag med ”aftenåbent” er den 1. april 2015
Åbningstiderne vil blive publiceret på havnens hjemmeside www.vhkb.dk.
Alle havnens brugere ønskes hermed også en rigtig god påske

Jesper Lund
Havnefoged

