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Nyhedsbrev 3.       Juli 2020 

Sommeren er over os. 

Sådan ser Vejle Lystbådehavn ud set fra 11. sal i Kanaltårnene. Sikke en udsigt.  

Dejligt at se der er rigtigt godt fyldt op. 

Tak til Alex for det fine billede fra hans altan. 
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Nyhedsbrevet og Ris/Ros  

Nu sidder du  og læser 3. udgave af Lystbådehavnens nyhedsbrev. 

Næsten alle både er kommet i vandet, mange endda i skrivende stund sejlet på sommer-

togt rundt i de danske farvande. Lidt en anden sommer i år grundet Corona, men lad os hå-

be det trods alt bliver til mange gode sømil og oplevelser. 

 

Siden sidst er her sket lidt ændringer på personale fronten. Vi har taget afsked med Johnny 

Schow , hvis jobtræningsforløb var nået enden og i stedet budt Hans Jørgen Jensen vel-

kommen pr. 1.6. Hans Jørgen nyder dagene med masser af glade sejlere og frisk luft. Han 

har netop fået krancertifikat så han er klar til efterårets rykind på kranen. 

 

Har du en god historie om dit sommertogt, flotte billeder, tips og trick eller andet vil vi me-

get gerne bringe dette i næste nyhedsbrev. 

Som altid er Ris eller ros, gode ideer, ønsker eller hvad der måtte ligge på sinde er man vel-

kommen til at sende på mail til vl@vejlelystbaadehavn.dk eller putte i Lystbådehavnens 

postkasse i tunnelen. 

 

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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P-Hus grunden/Gule Garager 

P-hus byggeriet skrider godt frem og forventes  færdigt omkring jul. Det skal nok blive 

godt. Der kommer ca. 300 parkeringspladser fordelt mellem offentlige og til udlejning. 

 

 

I stedet for P-Hus grunden har vi jo som bekendt fået grunden med de gule garager., til 

vinteropbevaring og langtidsparkering. Nedrivningen af disse er i fuld gang og forventes 

færdigt inden længe. 
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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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Havnens nye bådvogn er kommet 

Som de fleste ved har bestyrelsen valgt at opgradere vor bådvogn til et selvkørende 30T. 

Samt nye stativer beregnet til de tungere både. Vognen er nu kommet, leveret af Danske 

LP-Yacht og produceret af italienske Boat-Lift.  

 

Boat-Lift er verdenskendt for deres løftegrejer, bådvogne og traverskraner mm. op til 

1000T+ så vores er ganske lille. 

Personalet er rigtigt glade for bestyrelsens beslutning om det skal være slut med at sætte 

liv og lemmer på spil med både der overskrider grejets max belastning. Den gamle vogn og 

stativer Ydermere ser vi det som en stor hjælp at vi ikke længere behøver at være 2 mand 

for at sætte både på plads. 

Ydermere gør det arbejdsgangen meget nemmere og med p-hus byggeriet, næsten umuligt 

at komme rundt med både trukket af gummigeden. Pladsen simpelthen blevet for trang. 

 

Vognen er indviet og fungerer upåklageligt, vi er ved at lære at køre med den,  vognen 

kommer på den store prøve til efterårets mange optagninger. 

Klik her hvis du vil se den live med en 20+ton båd https://www.facebook.com/watch/?

v=2612375462349375 

 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=2612375462349375
https://www.facebook.com/watch/?v=2612375462349375
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Nye tiltag om Bro-Laug 

Der er ved at være stor tilslutning til Brolaug på Facebook på næsten alle broer.  

Enkelte broer mangler, de er dog oprettet på Facebook og klar til en eller et par stykker fra 

hver bro vil tage over som administrator på dem. 

Søg efter din bro på Facebook under Vejle Lystbådehavn Bro X og meld dig endelig ind der.  

 

Håber vi får  godt gang i Brolaugene, super forum for gensidig hjælp, tip og trick eller må-

ske en fælles sejltur  
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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 sejlerstuen med dit strømkort 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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Strømstik  

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

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

 

Havnens personale hiver stik ud og ligger 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. At optage et stik uden egentlig at have 

brug for det er dårlig stil overfor dine sejlervenner. 

 

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 erfaringer 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. 
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 Vinteropbevaring inde i Carlsberg 
 
 

Ja ved godt sommeren først nu rigtigt tager fart, men planlægningen er 
så småt i gang omkring vintersæsonen. 

 
 

Så skulle du ønske i år at deltage i lodtrækningen om at få din båd ind i 
Carlsberg bygningen for vinteren, er det ved at være tid til skrive dig op 

til lodtrækning. 
 
 

Det koster som altid kr. 5000.- ekstra at få båden indendørs. Bådene 
sættes ind 15. oktober og flyttes ud igen ca. 15. april.  

 
Der skal således bundmales mm. inden den kommer ind eller efter den 

kommer ud igen. Der må ikke slibes og bundmales indendørs! 
 

Husk båden max må være 4 meter i højden og 3,8 i bredden når den 
står i stativet for at kunne komme gennem porten. 

 
Som sidste år fordeles der 6 pladser til VMK-medlemmer og 6 

pladser til SNV-medlemmer,  
ligelig fordeling af de 12 pladser i alt. 

 
Ønsker du at deltage i lodtrækningen sendes en mail til  

 
                              vl@vejlelystbaadehavn.dk  

 
med dit Navn, dit pladsnr., bådmodel og dit medlemsnr i VMK/

SNV. 
 

Lodtrækningen foretages 31. august og de heldige får besked direkte 
samt offentliggøres på VLH’s hjemmeside og Facebookside. 

 
Lodtrækningen foretages som sidst af uvildig medlem. 

 

   

mailto:vl@vejlelystbaadehavn.dk
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Vejle Fjordfestival 2020 
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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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Kranbooking  

Igen i år foregår kranbookingen online. 

Gå ind på  hjemmesiden www.vejlehavn.dk  

Der er link på forsiden til kranbookingen hvor 

du indtaster dine og bådens data samt beta-

ler.  

Bemærk bestyrelsen har vedtaget prisjuste-

ringer og prisen fremover afhænger af din 

båds vægt.  Opdateret prisliste findes på 

linket her og hjemmesiden. 

 

Ved booking betales der kr. 750.– og kra-

nens vægt er afgørende for hvilken pris-

klasse din båd hører i. Evt. difference op-

kræves ved kranen og betales med kort 

eller MobilePay. 

Der skal ikke bookes tid til søsætning  igen 

til foråret 2021, som vanligt har vi nogle 

tider du kan vælge mellem og denne skri-

ves på stativet.  

 

  

https://vejlehavn.dk/download/Prisliste-kranarbejde-2020.pdf
https://vejlehavn.dk/download/Prisliste-kranarbejde-2020.pdf
https://vejlehavn.dk/download/Prisliste-kranarbejde-2020.pdf
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Bogholder Jette’s klumme  

 

 Faktura for vinter plads udsendes i september mdr. der gøres opmærksom på, at såfremt I ikke ønsker en 
vinterplads eller måske i år i ønsker en vinterplads, skal den afmeldes senest d. 01.09.2020.  
 
Fakturaer fremsendes igen denne gang både med post via PBS (betaling service) og som mail, hvor faktu-
raen er vedhæftet. 
OBS: Har I tilmeldt og betalt jeres sommerplads via PBS, så tjek om den bliver trukket og se bort fra mai-
len.  
 
Der strammes gevaldigt op på betalinger:  
 
Der bruges alt for mange ressourcer, på at rykke for betalinger, hos nogle få! 
 
Fremadrettet fremsendes der MAX. 3 rykkere, med påført rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykker.  
Har man efter betalingsfristen for 3. rykker stadig ikke betalt, sendes man uden yderligere varsel til inkas-
so.  Vi følger naturligvis Inkassolovens § 10.  
 

Vi vil meget heller bruge vores ressourcer på service og smil   , end på at rykke for betalinger.  

Giv os gerne et ring eller skriv en mail, hvis du får problemer med at betale, vi ser hellere en dialog fra je-

res side.  

HUSK, at få opdateret jeres kontaktoplysninger: 

Det gælder både adresse, mailadresse og telefonnummer, så vi altid kan få fat i jer, hvis der sker noget 

med jeres båd.  

Ændringer kan sendes på https://vejlehavn.dk/adresse-aendring/ 
 
Fortsat god sejlersæson.  
 
Venlig hilsen  
Bogholder   
Jette Milde Hansen 
 
Træffes i kontorets åbningstid:  mandag-onsdag kl. 11-12, torsdag kl. 15-18, fredag kl. 11-12. 
Træffes på telefon 31629101: mandag -onsdag kl. 9-12, torsdag kl. 15-18 og fredag kl. 9-12. 

https://vejlehavn.dk/adresse-aendring/
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Havnens personale  
 

Havnefoged Jimmy Frisk 

Tlf. 20283990  

Mail vl@vejlelystbaadehavn.dk 

 

 

 

Havneassistent Hans Jørgen Jensen 

Tlf. 31482593 

Mail kran@vejlelystbaadehavn.dk 

 

 

Bogholder Jette Milde Hansen 

Tlf. 31629101 

Mail bogholder@vejlelystbaadehavn.dk 

 

 

Rengøring Jytte Skov 

 

 


