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Nyhedsbrev 1.       November 2019 

Rigtig efterårstemning  

Efteråret har bidt sig fast, klubstanderne hænger våde og triste, de stryges dog 

snart, ishuset lukket for i år, regnen siler ned  og kranen kører på højtryk med at 

hive både på land. Så er det jo dejligt i her modtager allerførste udgave af  

Nyhedsbrevet, et længe næret ønske om mere info fra Havnekontoret mm. 

 

Alle ønskes god arbejdslyst med bådene henover vinteren.   
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Nyhedsbrevet og Ris/Ros  

Nyhedsbrevet fra Vejle Lystbådehavn vil på opfordring, fremover komme 2-4 gange årligt. 

Og det skal ses som et supplement til foreningernes tiltag og nyheder på tværs af forenin-

gerne, måske et bindeled eller bro mellem foreningerne, bestemt ikke en afløsning af dis-

ses store arbejde.  

 

Du er selvfølgelig velkommen til at komme med en god historie, flotte billeder eller andet 

som du mener vil glæde de andre sejlere på  Vejle Lystbådehavn. Det skulle glæde både 

personalet, de frivillige og alle andre på og omkring havnen med nogle gode historier, bille-

der eller andet omkring livet her. 

 

Ris eller ros, gode ideer, ønsker eller hvad der måtte ligge på sinde er man velkommen til at 

sende på mail til vl@vejlelystbaadehavn.dk eller putte i Lystbådehavnens postkasse i tun-

nelen. 

 

Lige en opfordring til de der er på Facebook, hop ind og find Vejle Lystbådehavns Face-

bookside og følg også med her. 

 

https://www.facebook.com/vejlelystbaadehavn/
https://www.facebook.com/vejlelystbaadehavn/
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Nyt administrationssystem 

Som i sikkert har bemærket sker der nyt på administrationssiden, for at gøre mange ting 

nemmere og mere brugervenligt.  

Første step var indførelsen af et længe ønsket tiltag om online-booking af krantider, det er 

blevet taget rigtigt godt imod og har fungeret næsten uden startproblemer, og får mange 

roser af jer sejlere, dejligt nemt at finde rundt i og finde den ledige tid der passer bedst. 

 

Næste step bliver I opretter jeres egen profil i Harba, som kan tilgås fra både mobil og PC. 

 

Her vil det være muligt at se og opdatere alle jeres oplysninger om jeres båd, plads, med-

lemsnummer, forsikriing, telefon og mail.  

Det vil være os en meget stor hjælp hvis i vil sørge for at holde jeres profiler opdaterede, så 

vi har de rigtige oplysninger hvis der skulle ske noget med din båd eller andet der gør vi 

skal have fat i dig. 

Harba giver endvidere mulighed for at se havne rundt om i landet, reservere gæstepladser 

og meget andet via din profil når du har oprettet den. 

 

Der kommer mail fra kontoret med invitation til at oprette jeres egen profil, klik på linket 

og se om alt er korrekt og hvis ikke, så tager vi gerne mod jeres opdateringer. I vælger selv 

login og password.  

Har i ikke fået en mail? Så har vi nok ikke jeres rigtige mail og ser frem til at høre fra jer så 

vi kan få den rigtige mail 
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Nyt - omkring strømkort 

På bådejermødet blev der orienteret om det snart ville være muligt at tanke strømkort på 

alle tider af døgnet. Et længe meget efterspurgt ønske er dermed blevet opfyldt. 

Der kommer i uge 43 en lille automat op i Sejlerstuen, hvor du stikker dit strømkort i og via 

en app på din smartphone kan du fylde penge på dit strømkort. 

Appen hedder BeasPay og hentes ned via Appstore eller lign. Der kommer en manual ved 

siden af automaten. 

 

Sådan ser App’en ud når du finder den og skal til at 

hente den ned.  

Betaling kan foretages med gængse kort og  

MobilePay 
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Strømstik  

Der er ikke et strømstik til alle på broerne, og ingen har deres eget stik. Hjælp hinanden 

med at hav mulighed for at lade når behovet er der. 

 

Havnens personale er begyndt at hive stik ud og ligge dem på broen så snart der ses et stik 

uden der er penge på stikket. 

Er der rift om stikkene hvor du ligger, husk  det altid i orden at hive stik ud uden værdi på, 

og indsætte penge på stikket. 

Meningerne er mange omkring fast landstrøm og galvanisk tæring, det lader til der er no-

get om snakken så ønsker du at mindske din galvaniske tæring så hiv dit kabel ombord når 

det ikke er strengt nødvendigt. 

 

Og jo det er stadig at betragte som tyveri at tage strøm i udtag 6 som er forbeholdt beta-

lende gæstesejlere.  

Ser du en gæstesejler der ikke helt kan finde ud af vort system, så tag godt imod dem, byd 

velkommen og og vis dem de kan tage strøm i udtag 6 når de har hentet en billet. 

 

Der er modsat landpladserne strøm på bro-

erne vinteren igennem, strøm på landplad-

serne er lukket i perioden 1.12. til 1.3. Ar-

bejder du på båden i den periode kan du 

lade batterierne værktøjet i kaffestuen på 

Carlsberg, nøglebrikken passer hertil. Kaffe-

stuen er også stedet de arbejde bådfolk 

mødes til en kop kaffe og udveksling af erfa-

ringer på landpladserne.    
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Frivillig indsats 

Vejle Lystbådehavn har heldigvis en trofast skare af frivillige der gerne trækker i arbejdstø-

jet når stort og småt skal udrettes.  

 

Uden alle dem var vi ilde stedt, stor tak for indsatsen skal lyde fra alle os til alle dem. 

 

Der er dog altid plads til dig også, vi skal nok finde lige de opgaver du har lyst at bidrage 

med. Smut forbi kontoret, ring eller mail og fortæl du gerne vil være med. Det er både  

hyggeligt at bidrage og være med. Især når vi er en god flok.  
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Havnens personale  
Havnefoged Jimmy Frisk 

Tlf. 20283990  

Mail vl@vejlelystbaadehavn.dk 

 

 

Pælemester Per Nymark  

Tlf. 31482593 

Mail pn@vejlelystbaadehavn.dk 

 

 

Havneassistent Johnny Schow 

 

 

 

 

Bogholder Jette Milde Hansen 

Tlf. 31629101 

Mail bogholder@vejlelystbaadehavn.dk 

 

 

Rengøring Jytte Skov 

 

 


