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Nyhedsbrev oktober 2020 

 

OBS! Nyhedsbrevet blev udsendt til havnens indskydere forud for den seneste 

stramning af corona-restriktionerne, bl.a. nedsættelsen af forsamlingsforbuddet 
fra 50 til 10 personer. 
 

Efterfølgende har havnens bestyrelse besluttet, at dialogmødet fastholdes, men 
afvikles virtuelt med mulighed for op til 100 deltagere. 

 
Nærmere information udsendes inden mødet. 

 

 
 Dialogmøde den 19. november kl. 18:30 på VSK’s klublokale (max 50 

deltagere) 
 

Der inviteres igen til dialogmøde for alle havnens indskydere og brugere. Dialogmødet er 

åbent for alle input og forslag. Der skal ikke tages beslutninger, men der indbydes til en 

åben dialog om emner med interesse og relevans for havnens brugere – så intet er for 

stort eller for småt at bringe op i dialogen. 

 
Havnebestyrelsen ønsker også at benytte dialogmødet til at bringe temaer og emner op, 

som bestyrelsen har behov for at få indskydernes og brugernes syn på, i nogen tilfælde 

som forberedelse frem mod den kommende generalforsamling. 

 
VIGTIGT: For at kunne sikre en overholdelse af alle regler for en forsvarlig og corona-

sikker afvikling af mødet, er det vigtigt at tilmelde sig mødet via en mail til havnekontoret 

på mail: havnekontor@vallensbaekhavn.dk. Der vil være et maksimum på 50 deltagere, 

og viser der sig en interesse på mere end 50 personer, afvikles endnu et dialogmøde 

snarest muligt herefter. 

 
Vel mødt! 

 
Nu starter projektet omkring landudvidelse 

 

Kystdirektoratet har endeligt godkendt projektet omkring udvidelse af landarealet på 

havneøen Krabben. Projektet har været undervejs i et par år og har været vist og 

diskuteret på dialogmøder og generalforsamlinger. Planlægningen og vurderingen af de 

forskellige projektforslag har foregået i et projektsamarbejde med Vallensbæk Kommune 

og et udvalg fra havnebestyrelsen, så de enkelte klubber har været repræsenteret. Så nu 

skal arbejdet i gang. 

 
Projektet giver helt overordnet havnen en del mere landareal, som i vinterperioden kan 
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anvendes til både, mens det om sommeren for en del af arealets vedkommende vil 

fremtræde som grønt areal – alt i alt et løft og forbedring for havnen, som Vallensbæk 

Kommunen fuldt ud finansierer. 

 
Så nu skal projektet i gang. 

 
Projektperioden vil cirka forløbe fra slutningen af november til midten af marts. Det er 

entreprenør CG Jensen, som har vundet entreprisen og vil forestå hele anlægsarbejdet. 

Vi har afholdt det første planlægningsmøde med Vallensbæk Kommunes projektleder og 

CG Jensen for bl.a. at aftale, hvordan projektforløbet vil påvirke havnen. 

 
Projektet vil være meget synligt og også i perioder betyde, at en mindre del af havnen 

afspærres. Ikke mindst i den periode, hvor selve jordopfyldningen skal foregå. CG Jensen 

er meget opmærksom på, at arbejdet planlægges og koordineres, så havnens brugere 

påvirkes mindst muligt. Det vil være vores havnefoged, som i dagligdagen vil medvirke til, 

at dette foregår bedst muligt. Da alt arbejde udføres i den kolde periode, håber vi på 

færrest mulige gener. 

 
På et kommende dialogmød gennemgår vi projektet og dets detaljer, hvilke også er 

gengivet på billedet nedenfor. Er der spørgsmål, som trænger sig på, så er du også 

velkommen til at skrive til formand@vallensbaekhavn.dk 
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Der introduceres et nyt havneadministrationssystem – Harba 

 
Som de fleste måske har bemærket, og som det blev nævnt 

på seneste generalforsamling, er der i havnen investeret i et 

nyt havneadministrationssystem fra firmaet Harba. Hvorfor 

nu det? 

 
Kravene til at kunne betjene havnens brugere via nettet via selvbetjening samt enkelt at 

kunne administrere alle havnens forskellige services og pladstyper stiger hele tiden. Det 

system, som havnen med succes har anvendt i en lang årrække, kan ikke understøtte den 

udvikling og samtidig med det, er systemet på vej ud af producentens sortiment og vil 

fremadrettet ikke blive opdateret. Så der er behov for at vi gør noget! 

 
Havnebestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, som har undersøgt, hvilke alternative 

systemer der findes, uden at det koster en bondegård, og som stadig indeholder den 

funktionalitet, som Vallensbæk Havn har brug for. 

 
Med systemet fra Harba har vi fået de fleste krav opfyldt og med gode muligheder for at få 

det tilpasset løbende til vores behov. Harba er et dansk standard-

havneadministrationssystem, som er væsentligt udbredt i Danmark og resten af Norden. 

 

Harba er endnu ikke taget endeligt i brug, men vi forventer at være klar til sæsonstart 2021. I 

har sikkert lagt mærke til en af de nye features: Nu kan havnen sende en SMS med vigtige 

beskeder direkte fra systemet. 

Noget der ikke tidligere var muligt. Et andet synligt tegn er en ny automat til betaling 

for gæstesejlere, som er opsat ved indgangen til havnekontoret. En længe ventet 

afløser for den gamle løsning, som var baseret på kontanter i en kuvert i postkassen, 

som ikke er holdbar løsning i dag. 

 
Når vi er klar til at tage Harba i brug, vil vi i god tid - inden vi tager systemet i brug - sikre, 

at alle får alt relevant information tilsendt, således alle kan være bedst muligt forberedt. 

Målet er en forbedret serviceoplevelse for alle jer havneindskydere, så I serviceres bedst 

muligt, og havnekontoret får frigivet tid til andre opgaver. 

 
Harba introduceres også på det omtalte dialogmøde. 

 
Generalforsamling 2021 

 

Generalforsamlingen for Vallensbæk Havn afholdes i 2021 tirsdag den 16. februar kl. 19:00 – 

husk at sætte kryds i kalenderen. 

 

Åbningstider på havnekontoret 
 

Nu nærmer vintersæsonen sig hastigt, og det betyder som altid, at havnekontoret 

også tilpasser åbningstiderne efter denne periode. 

Derfor skal I være opmærksom på, at kontoret kun er begrænset åbent fra uge 47 til og 
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med uge 11. 2021 

 

Tirsdag : Åbent for personlig betjening 9.00-16.00 (telefontid 

fra 12.00-16.00) Torsdag : Telefonen er åben fra 12.00-16.00 

 
Havnens øvrige personale er selvfølgelig på haven som altid fra 8.00-16.00 i hverdagene, og 

havnefogeden kan altid kontaktes på det direkte nr. 30 54 07 05. 

 

Affaldshusene 
 

Fra den 1. november 2020 lukker vi igen affaldshusene på Krabben og Muslingen, og 

der henvises til affaldshuset ved havnekontoret, lige ved siden af mastereolen. 

Vi skal igen i år gøre opmærksom på, at affaldshusene KUN er til dagrenovation, ALT 

storskrald skal køres på genbrugspladsen. 

Vi kan se, at der allerede er begyndt at blive smidt presenninger, mikroovne osv. i 

havnens affaldshuse. Det er ikke tilladt og vil blive behandlet som misligholdelse af 

aftalen med Vallensbæk Havn. 

 
Vinterperiode 

 

Lige et par mindre påmindelser i forhold til vinterperioden: 

 
Både på land må kun være tilsluttet strøm, når du er på båden. Så oplever du, at din nabo på 

land har strøm på båden, og de er taget hjem, så hjælp dem lige og træk deres kabel ud af 

stikket. 

Ligger båden i vandet, må der selvfølgelig gerne være strøm på, men ikke til opvarmning. 

 
Alle fald på båden skal være fastgjort, så de ikke står og klaprer hele vinteren, dette 

gælder for både i vandet og på land. 

 
Stiger skal være fastlåst langs vangen på stativet. Løse stiger vil blive samlet sammen, 

så de ikke kan bruges til at skaffe sig adgang til landbåde. 

 
Parkering af biler på havnen er som altid muligt, men husk nu enten at have dit telefonnr. 

eller dit havnenr. i ruden, hvis du ikke parkerer på de officielle parkeringsarealer. 


