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Nyhedsbrev 2.       Januar 2020 

Broen til Havneøen indviet  

Arbejdet har stået på længe, men nu er det langt om længe overstået, vandet har 

fået frit løb i kanalen og rundt om Havneøen.  

Vi oplever allerede meget mere dyreliv i kanalen. Flot er det bestemt blevet.  

Mon ikke turen rundt om Fjordenhus og igennem Kanalen bliver  

et hit blandt kajakfolkene   
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Nyhedsbrevet og Ris/Ros  

Nu sidder du  og læser 2. udgave af Lystbådehavnens nyhedsbrev. 

Først skal lyde et Godt Nytår til alle, en fantastisk sæson står for døren, vi har bestilt 5 må-

neder med høj sol og 20+ grader, masser af frisk vind til sejlene som gerne skulle lægge sig 

hen under aften så grillerne kan køre lystigt. Lad os krydse fingre for bestillingen går igen-

nem.  

Her er lidt nyt om nye og gamle tiltag, vort nye administrationssystem, Havnekoncerterne, 

vedlighold og så videre. 

 

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. Der er her en fin historie fra en glad sejler om hendes før-

ste sæson. 

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. 

 

Gentager lige opfordringen  til de der er på Facebook, hop ind og find Vejle Lystbådehavns 

Facebookside og følg også med her. 

 

https://www.facebook.com/vejlelystbaadehavn/
https://www.facebook.com/vejlelystbaadehavn/
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Historie fra et hold sejlere på bro 6 

På dybt vand. 

 

30. november 2018 ville mit klare og 

meget bestemte svar være ALDRIG, hvis 

nogle havde spurgt om vi ikke skulle ha-

ve en båd. 

2. december 2018 kom jeg til at købe 

en båd til os, men jeg skulle ikke med 

ud og sejle sådan rigtigt. 

Vinteren gik og vi begyndte at gøre bå-

den klar til at komme i vandet, og jeg 

skulle stadig ikke med ud og sejle sådan 

for alvor, familien væddede om at vi 

(læs; mig) da ikke kom uden for broen, 

og i mit stille sind ville jeg nok gerne 

give dem ret, men så kom ”Zwanen” i 

vandet, og jeg mærkede livet i havnen, 

og det med at sejle var jo heller ikke 

helt så slemt som først troet, jeg lå jo 

ikke og brækkede mig som jeg havde 

frygtet, da jeg faktisk har lidt vandskræk og vi tog det jo også i små skridt. 

Jeg begyndte at gå ned på båden efter arbejde og faldt i snak med de andre på broen, og vi 

blev taget så godt i mod, der var ikke noget med at se skævt til ”landkrabben”, som ikke 

anede hvad de forskellige ting hedder, men som faldt pladask for sejlerlivet. 

Hvis vi havde bare de mindste problemer med at lægge til, jeg kan jo ikke styre båden så 

det er mig der hopper i land, så kom folk springende for at hjælpe, ikke hoverende, men 

virkelig med et ønske om bare at være en go nabo. 
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Og har man et spørgsmål om noget mere teknisk så er der altid hjælp at hente. 

Det fællesskab som er opstået på broen overgår min vildeste forventning om det at være 

bådejer.  

Nogle har sørget for koste, så vi kan holde broen ren, en har en højtryksrenser som vi alle 

kan låne, telefon liste så vi kan få fat i hinanden hvis vi opdager noget på de andres både, 

alt sammen noget der er med til at man kommer hinanden lidt mere ved. 

Nu er sæsonen ved at være slut og det er ski med en noget trist følelse vi skal til at pakke 

sammen og komme op af vandet, væk er de hyggelige eftermiddage/aftener og skønne 

weekender, hvor man blev hilst velkommen tilbage fra turer og hvor der altid lige var tid til 

en snak om lidt båd og meget andet med de andre sejlere, og jeg kan mærke at jeg glæder 

mig meget til solen igen får magt og vi kan komme i havnen og på vandet, mange erfarin-

ger rigere og med et godt netværk på bro 6 i Danmarks bedste hjemhavn Vejle. 

 

Mette Zaunbrecher, Zwanen 

Bro 6. 
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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. 

 

Ny er der skiftet låsesystem  til bad og vaskemaskine og tørretumbler, så benytter du disse 

tag fat i kontoret og få dig en personlig kode. Forbruget faktureres så månedsvis . 

Søsætningstiderne er tildelt og påvirkes ikke af det nye system, så den tid du har fået er 

den der står bi. 

 

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 

Den nye automat hvor du på alle tider af ugen kan tanke strøm er kommet op, det fungerer 

upåklageligt og er ganske nemt.  

Så mangler du strøm er du fortsat velkommen på kontoret som vanligt og få fyldt på, 

mangler du udenfor kontortiden render du forbi selerstuen med dit stræmkort og din 

smartphone og får tanket. 

 

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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Nye tiltag om Bro-Laug 

Jeg hører fra flere broer der er  gang i etablering af Bro-Laug med  flere muligheder for at 

hjælpe hinanden, arrangere fællesspisninger og ture og meget andet. Stikke hovederne 

sammen til Havnekoncerterne osv.  

 

Har din bro også noget sådan i støbeskeen, så giv kontoret et praj når i er klar, så sender vi 

gerne info rundt til alle på broen. Vi kan desværre ikke udlevere mailadresser mm. med de 

nye GPDR regler, men sende en info/invitation går nok. 

 

Telefonlister og Facebook grupper er hvad jeg hører er  på vej på en del broer. Super ide  
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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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Havnekoncerterne gentages i 2020 

Vejle Kommune Kultur og Fritid , og Remouladen vil igen i 2020 gerne være med til at lave 

Havnekoncerter på Vejle Lystbådehavn.  

Så med stor glæde vi kan fortælle vi gentager succesen med dette nye tiltag fra 2019. 

 

   

Datoer for Havnekoncerter i 2020 

28. Maj  

25. Juni 

30. Juli 

27. August 

Altid den sidste torsdag kl. 19 i sommermånederne 

 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. 
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Visens Skib kommer igen 

Denne fine tradition gentages også i 2020.   

Nærmere betegnet kommer de d. 6. Juni 

Som altid en super hyggelig aften med viser, skrøner og hygge. 

Se evt. meget mere på www.visensskib.dk 

 

http://visensskib.dk
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Vejle Fjordfestival 2020 

Denne fine tradition gentages også i 2020.  

Denne gang igen over 2 dage 

22. og 23. August  

kommer hele området til at summe af liv igen.  

Programmet skulle blive endnu større og bedre end i 2019 

Program kan følges på festivalens hjemmeside  

eller Facebookside her.  

 

https://fjordfestival.vejle.dk/
https://www.facebook.com/vejlefjordfestival/
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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 

 

 

 

Havneassistent Johnny Schow 

Tlf. 31482593 

Mail kran@vejlelystbaadehavn.dk 

 

 

Bogholder Jette Milde Hansen 

Tlf. 31629101 

Mail bogholder@vejlelystbaadehavn.dk 

 

 

Rengøring Jytte Skov 

 

 


