Nyhedsbrev – april 2017
Info fra havnekontoret

Lidt fra havnefogeden:
Der har den seneste tid været en del aktivitet på havnen men unge mennesker som ikke helt forstår
hvordan man opfører sig.
Det har betydet at der har været en del hærværk, specielt i Juniorhuset, og vi har derfor iværksat
vagtrundering tidligere i år.
Alt hærværk og uberettiget adgang/ophold på havnens områder og bygninger bliver politianmeldt.
Vi vil rigtig gerne have ryddet op i stativer og bukke på vores landområder.
Havnens stativer vil i den kommende tid blive samlet ved landareal 6-7-8.
Har du eget stativ, eller bukke så skal I huske at få ryddet op omkring det. Der skal sættes et årsmærke på
så vi ved at det bliver brugt, vi vil gerne have fjernet efterladte og ubrugte stativer/bukke.
Legepladsen er godt i gang med at blive etableret, den skal gerne stå færdig til indvielse den 5. juni.
Vi går i den nærmeste tid i gang med at udskifte defekt el standere på de broer som stod under vand ved
stormfloden. Vi starter med at sætte nye el standere op på M broen.
Efter en kort gennemgang af broerne så er det tydeligt at der stadig er ret mange der ikke har fået et
årsmærke på for 2017. Årsmærket skal sidde synligt, og der skal fremgå havne nr., plads nr. og årstal 17.
Når alt det så er sagt, så vil jeg gerne ønske jer alle en rigtig god sejlsæson. Vejret har desværre ikke vist sig
fra den bedste side her i foråret, men jeg håber alligevel at I alle for nogle gode dagen på vandet.

Søsætning:
Som de fleste heldigvis har opdaget, så foregår søsætningen på en lidt anderledes, og mere planlagt måde i
år. Det er en fremgangsmåde som vi holder fast i, men selvfølgelig vil jeg tilpasse fremgangsmåden hvis der
er noget som ikke helt fungere.
De af jer som ikke har fået søsat jeres båd, bedes venligst huske at tjekke på vores hjemmeside, eller jeres
mail, hvornår båden skal søsættes. I ved alle hvilken periode i har bestilt søsætning, så det burde ikke være
den store overraskelse at I også har fået en tid i denne periode.
Der har desværre været en del udeblivelser som betyder at vi skal flytte rundt på både for at søsætte
andre. Det ødelægger lidt planlægningen, og der er andre både som kunne være blevet søsat på de
reserveret tidspunkter.
HUSK at rydde op på landpladsen, når din båd skal i vandet. Skal vi rydde op efter dig, vil vi opkræve dig
kr. 360,00 og i yderste konsekvens udsætter vi søsætningen til pladsen er ryddet.

Pullertsystemet:
Vi har i den sidste måned haft gevaldig mange uheldige påkørsler at pullerterne – så husk at kørsel først
må påbegynde når der er grønt lys!!

Affaldshuse:
Igen i år er der desværre nogle der ikke helt kan finde ud af hvad for noget affald der skal smides ud i vores
affaldshuse.
Det er tilladt at prikke andre indskydere stille på ryggen og fortælle dem at det er alle andre som betaler for
at de kommer med deres skrald.
HUSK NU: Affaldshusene er ikke beregnet på at du skal tage affald med hjemme fra og smide ud her på
havnen.
HUSK NU: Storskrald skal du kører på genbrugspladsen, presenninger, stativer, vaskemaskiner, komfur,
defekte køkkenmaskiner og andet affald af den slags må du gerne selv bortskaffe.
HUSK NU: Du sender regningen for affald videre til alle andre indskydere. Havnen betaler pr. kg. affald vi
får bortskaffet.

Miljøhuse:
Sortering i miljøhuset er utroligt vigtigt, så få lagt det forskellige affald i de rigtige beholdere, det koster
havnen rigtig mange penge hvis det ikke er sorteret rigtigt.
Er du i tvivl, så spørg. Er der fyldt op, så giv os besked.

Rottebekæmpelse:
Der er blevet observeret rotter flere stedet i havnen- så nu er der fuld gang i Absolut’s rottekasser som er
blevet fyldt med gift. Det vil resultere i at der muligvis kan findes døde rotter i havnen.
Hvis I skulle finde en dø rotte må i meget gerne lige give besked på havnekontoret. Det er vigtigt at I tænker
over hvad i gør med madaffald og lign. da havnen ikke skal være en buffet for rotter.
SMS besked:
Hvis der ønskes besked på sms når der er ændringer på hjemmesiden kan I bare sige til på kontoret og så
kommer i på listen.
Havnebestyrelsen:
Tjek sidste referat nr. 423 fra bestyrelsesmødet af d.6 april hvor du kan læse hvad der bliver talt om og
hvad fremtiden kan bringe.
http://www.vhkb.dk/klubkontor/ref_17/Ref_423_april_2017.pdf

Vigtige datoer
Ferie:
Heidi: 6/6 –16/6 begge dage incl.
Jens : 19/6–30/6 begge dage incl.
Kontaktoplysninger
Åbningstider 13/3 til 15/9-2017:
Mandag 11 – 18
Tirsdag 9 – 16
Onsdag 12-16
Torsdag- og fredag 9-16
Telefon: 43 54 35 75
Mail: havnekontor@vallensbaekhavn.dk

Vigtige informationer
Parkering på havnen: Husk at lægge
telefonnummer i bilens forrude, så vi kan
kontakte dig hvis nødvendigt.
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