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Ris Ros og input 

fra sidste års 
bådejermøde

Status herpå:

Markedsføring
Broerne
Økonomi
Vinterplads
Parkering
Diverse



Forslag

Udlejningsstrategi for tomme pladser

Nyhedsmail eks. 4 gange årligt

Info på hjemmeside om praktiske problemer, 
driftforstyrrelse mm.

Generelt mere info på hjemmeside

Bådudstillinger

Info til gæstesejlere

Markedsføring

Status:

Udlejningen går egentlig rigtigt fint, mange nye både i havnen og fortsat 
stor efterspørgsel. Forventer at må starte venteliste forår 2020 i hvert 
fald for nogle størrelse pladser. Pt. 130 ledige pladser.

Nyhedsmail er muligt i havnen nye administrationssystem, så kommer i 
2020, muligvis allerede snarest her i efteråret. 

Synes der er øget informationer på hjemmesiden, samt Havnen fået en 
Facebookside hvor informationer kommer aktivt frem.

Harba systemets app giver mere info 

Det er dyrt og vil kræve mange frivillige timer for et lille udbytte.

Harba systemets app giver mere info. Bl.a. mulighed for booking af 
pladser, broversigt mm. Gæstepladser med sensorer så der kan ses om 
her er ledige pladser i appen. Mere herom på senere tidspunkt



Forslag

Strøm og vand jollebroen

Grillplads på hovedbroen, gerne offentlig, 
mere miljø, mere grønt

Tydeligere bronumre

Lys på hovedbroen om natten

Mare vandtryk på broerne

Broerne

Status:

Jollepladserne er meget billige, uden krav om indskud, en god indgang til 
nye sejlere. Så ikke top-prioriteret. De anbefales en ”rigtig” plads hvis 
strøm og vand er ønskeligt.

Ideen super der arbejdes fortsat på mere af den slags, kommunen er 
inde over hvad der kan tillades, kommunen har sågar et budget hertil.

Der er sat tydelige bronumre op, der kommer nye pladsnumre også.

Kommunen har skiftet lyset ud af hovedbroen, blevet supergodt, 
driftssikkert og billigt i drift, så nu lys i alle mørke timer.

Desværre ikke lige noget vi er herre over, lange tynde rør der går rundt



Forslag

Flere cykelstativer

Grillplads på trekanten på hovedbroen, 
offentlig grillplads, miljø, mere natur i 

havnen, græsplæner, grønne kummer osv.

Broerne

Status:

Passer antallet ikke meget godt med antallet af cykler

Noget vi konstant har i tankerne, at skabe mere af det hele. Kommunen 
har sågar et budget afsat til den slags.
Endda kunst er på tale på broen, der laves prøveopstilling i næste uge 
med en skulptur for enden af hovedbroen.



Forslag

Større åbenhed om økonomi

Kontingentnedsættelse nu hvor 
økonomien er på vej op.

Rykkergebyr

Økonomi

Status:

Jeg melder gerne ud kvartalsvis hvordan det står til. 
1. halvår netop kommet fra revisor med t.kr. 1.281 på bundlinjen. Pænt 
foran budgettet godkendt på generalforsamlingen.

Skal vi ikke lige få indhentet tidligere års tab, investeret i nødvendige 
tiltag inden. En smule solid konsolidering. Vi er trods alt en af de billigste 
havne på østkysten. Fornuftig drift kan sikre os vi fortsat kan blive blandt 
de billigste.

Der er indført gebyr og rentetilskrivning ved for sen betaling



Forslag

Vilkår på vinterpladsen

Korttidsoptag henover sæsonen i stedet 
for på land om vinteren

Mastestige

Tilgængelighed til slibeudstyr, el og vand

Vinterplads

Status:

Der er observeret folk der sliber mm. uden støvsuger. Generel info er 
under udformning som meldes ud ved kran og hjemmeside mm.

Dette har vist altid været muligt og er det stadig, der kan sågar lånes 
gratis stativ hertil. Husk både der ligger i vandet om vinteren følger 
vandtemperaturen og har dermed væsentlig mindre temperaturudsving 
om læ. Væsentlig mindre kondens. Begroning vokser stort set ikke i den 
lave vandtemperatur. 

Desværre ikke rigtigt muligt grundet sikkerhedsgodkendelser

Personalet udlejer billigt grej og er yderst fleksible med afhentning og 
returnering. Vand på vinterpladsen når muligt afh. frosten. Grundet 
brandfare, heldigvis kun erfaring fra andre havne, er strøm ikke 
tilgængeligt som tidligere 1.12. – 1.3. Skal arbejdes på båden, så hjælper 
personalet gerne med en forlængerledning. Stort set alt værktøj er vel 
ledningfri nu om dage, og kan oplades i kaffestuen på Carlsberg. 



Forslag

Fleksible tider søsætning om foråret

Informationsniveau

Vinterplads

Status:

Det er desværre ikke muligt, vi har meget begrænset plads og er nødt til 
at tage bådene fra en ende af. Flytning mm. tager meget tid, og vil fortsat 
koste kr. 500.- såfremt der skal ændres i tiden til søsætningen.

Igen henvises til Hjemmeside som opprioriteres, Facebooksiden samt det 
nye Havneadm. system som giver mulighed for udsendelse af både mails 
og sms.



Forslag

Vaskekapacitet for ringe på vaskemaskine 
og tørretumbler

Rekreative områder
Hyggelige rammer – dødssyg sejlerstue

Hyggeligere belysning i sejlerstuen 

Brugerne rydder op og holder orden efter 
sig selv

Blandet

Status:

Der er indkøbt en ekstra vaskemaskine og tørretumbler, til havnens vask 
af klude mm. Så friholdes maskinerne i bade-gangen til sejlere. 

Dette er noget vi har stor fokus på, og ser som glimrende ide. Der 
arbejdes hele tiden på at gøre det hyggeligere og mere stemningsfyldt.

Lige ved at sige – hvem skulle ellers gøre det? Men jo der er stor fokus 
på at få brugerne til at tage mere ansvar og ejerskab på tingene, og bla. 
bidrage med at holde orden efter sig selv. 

Eksempelvis Bro 6 som har lavet mange gode tiltag, Brolaug på 
Facebook, fejning af broen, spuling af y-bomme, telefonliste mm. 
Gode initiativer.



Forslag

Elektronisk bestilling optagning

Blandet

Status:

Det er netop gået i ”luften” og vil være måden at booke krantid på her i 
efteråret. Se evt. www.vejle.harba.co

http://www.vejle.harba.co/


Sidste nyt

Facebook

Vejle Lystbådehavn er kommet på Facebook, hvilket giver mulighed for 
nye markedsføringstiltag, samt at holde bådejerne opdateret. Der 
pushes info ud til jer når i følger med på siden, og i skal ikke aktivt 
besøge hjemmesiden for at se om der er noget nyt.

www.facebook.com/vejlelystbaadehavn

Følg endelig med og bidrag meget gerne med gode billeder og historier 
fra bådene

http://www.facebook.com/vejlelystbaadehavn


Sidste nyt

Strømkort

Et længe næret ønske kan langt om længe efterkommes.

Inden 1. oktober kan man på alle tider af døgnet selv fylde på sit 
strømkort, da der kommer en lille automat op hvor man indsætter sit 
strømkort og via appen ”Beas Pay” kan man tanke 200.- kr. på og betale 
med sit kort eller MobilePay.

Så snart er det slut med lunkne øller og forfrosne koner fordi strømkortet 
er rendt tømt midt i weekenden.

Mere info følger når automaten er opsat.



Harba

Christian Elkrog  - Harba

Christian giver lige 3 minutter meget kort intro til kommende 
havnesystem som er blevet nævnt et par gange.



Slæbested - Mastekran

MobilePay

Siden årsskiftet har begge steder kørt med MobilePay, det fungerer 
supergodt, og er taget godt i mod. Særligt trailerfolket er glade for at 
spare turen omkring automaten, og bøvlet med gule lapper med koder.

At det så samtidigt sikrer os ingen render rundt med 4-5 år gamle årskort 
der stadig fungerer og gør vi mister indtægt,  ja det er jo en win-win.

Indtægten derfra er derfor stigende.



Havne Koncerter

Nyt tiltag

Sidste torsdag i maj, juni, juli og august har vi i samarbejde med Vejle 
Kultur og Fritid og Remouladen holdt 4 HavneKoncerter.

Musikerne har været meget begejstrede for at komme her og kun 
positive tilbagemeldinger fra den kant. 

Tak til bandsene som alle har spillet til vennepris.
Trouble Cats, Jazzerne, Shades of Blue og Never too Late.

Tiltaget er blevet overvældende modtaget, og tænkes gentaget i 2020, 
hvad mener i ?

Økonomien for Vejle Lystbådehavn efter bidrag fra Vejle Kultur og Fritid 
og Remouladen udgør ca. 10.000



Visens Skib

Visens Skib anløb igen i år Vejle Lystbådehavn og samlede en masse 
glade folk, de synes Vejle blev igen i år udnævnt som et af de bedste 
stop på deres tur rundt i sommerlandet.

Dette arrangement er Vejle Kultur og Fritid som er primus motor på.

Tiltaget er blevet overvældende modtaget, og tænkes gentaget i 2020, 
hvad mener i ?



Vejle Fjord Festival

Tidligere kendt under Vild med Vand. Årets største arrangement på 
Havnen, Vejle Kommune Kultur og Fritid gør det skide godt, og vi har et 
super samarbejde herom med dem.

Deltagelse af næsten alle foreninger omkring Fjorden, med ture og 
andre arrangementer.

Vil tro der var ca. 40.000 besøgende på området over de 2 dage.

Måske vore foreninger vil åbne mere op og deltage begge dage næste 
år?



Naboerne

Det skrider stærkt frem med indflytningerne omkring os, velkommen til 
alle nye naboer.

Byggeriet går godt og er i de sidste faser. Bølgen afsluttet, bro til 
Havneøen snart færdigt, bliver så godt med fri vand omkring Havneøen.
Parkeringshuset forventes opstartet ultimo april og afsluttet ved 
udgangen af 2020.

Fjordenhus stadig det helt store tilløbsstykke, 400.000 besøgende 
registreret efterhånden. Restaurant Lyst åbner i Fjordenhus ca. 
november og skal nok give Vejle omtale i den store verden. Det bliver 
kompromisløst og enestående.



Sejlklubben Neptun



Vejle Motorbådklub



Eventuelt – ordet frit

Nogen der har noget på hjerte?

Så kom ud af busken 



Det hårdtarbejdende Personale

Stor tak og ros til dem for indsatsen 

Der er lidt ændringer på personalesiden. 

Johnny Schow har været i praktik hos os hen over sommeren, startende 
med 2 dage om ugen, nu er han ansat indtil næste sommer. 

Jette Hansen er kommet til, 3 timer om dagen på kontoret og ved at 
være sat rigtigt godt inde i alle tingene.

Per, som i kender har stadig ansvaret for det praktiske omkring kraning, 
vinterpladserne og en masse andet praktisk. 

Jytte, som de morgenfriske måske kender, ja det tror jeg er havnen mest 
roste personale fordi der altid er så pænt og rent allevegne, noget vi 
meget tit hører fra gæstesejlerne.



De Frivillige

Meget ros skal lyde skal lyde til alle de som gør en stor frivillig indsats. 

Det er både hyggeligt og der kommer en masse fra hånden når der gåes 
til stålet med alle mulige opgaver.

Det være sig både praktiske og selvfølgelig bestyrelser og meget andet.

Skulle du have lyst at deltage og bidrage med hvad du evner og har lyst 
til, så sig endelig til og kom på listen af uundværlige ildsjæle. 



Kaffe og ostemadstid

Pigerne fra VMK har 
kaffe og madder klar 

Tak til pigerne



Tak for i aften


