
Bådejermøde 2021
Velkommen til årets bådejermøde

Velkomst v. Anders Nielsen



Ordstyrer
Anders Nielsen blev valgt



Siden sidst 9.11.2019
Der blev jo ikke holdt bådejermøde i 2020

men meget er sket på VLH alligevel siden sidst



Vinterpladserne
Husk – ingen strøm på landpladserne i perioden 1.12 – 1.3

Kun strøm på båden når du er på/ved båden
Stiger låses fast så ingen flytter ind i din eller naboens båd.



Hvad med mine batterier?
Tages polerne af, bør det ikke give problemer de står 3 måneder uden at 

der lades på dem.

2 både i vandet i år har haft batterier der var ved at antænde båden!!



Husk at have en makker med 
Det er mest for jeres egen skyld at vi melder der skal være 2 på båden, 

når i sejler om og skal kranes. 

Sidste vinter var vi tæt på at miste en sejlerven der faldt overbord!



Husk at tage sejlene af på land
Sidste år havde vi et par stykker der fik deres rullesejl ødelagt da de 

rullede ud i en gang storm. 

Det går hurtigt med at sejlet er ødelagt og båden risikerer at vælte



Tankanlægget 
Vor samarbejdspartner Hornsyld Købmandsgård har skiftet 

betalingsanlægget til et meget mere stabilt anlæg. 

Bemærk der kan kun tankes for kr. 2000 af gangen. 



Sejlerværkstedet 
Vort dejlige sejlerværksted er noget gæstesejlere er virkelig misundelige 

over.

Husk at holde orden! 



Sæsonen 2020
Lige som vi gik og glædede os til en ny sæson 

Gik det meste i vasken!



Corona ramte DK
Vi husker alle chokket hvor regeringen lukkede landet ned!

Intet var som det plejer, social afstand – udendørs
Ingen sociale arrangementer. Tour de France udsat til 2022 



VLH heldigvis ikke en kommunal havn
Vore venner rundt om i landet blev hårdt ramt. Kommunale folk blev 

sendt på hjemmearbejde, ingen både så ud til at få en sæson.



Stor tak til alle 
Stort tak til alle bådejerne for forståelsen og påpasseligheden.

Intet personale har været ramt, ganske få sejlere været ramt.



Ny medarbejder
1. Juni startede Hans Jørgen som i sikkert nu kender.



2020 lidt lyspunkter dog
Det lykkedes med Corona restriktioner at holde en ganske fin sæson 

trods alt. Takket være jeres gode humør og det fine vejr.



Et par arrangementer blev det til 
Noget helt nyt – Grillaften hvor hele 2 hele grise blev spist i godt selskab

En enkelt Havnekoncert – ligeledes i godt selskab blev det til



2020 sæsonen på hæld 
Hans Jørgen og jeg fik bådene på land, 139 både valgte at blive i 

vandet vinteren over, trods 18cm is uden problemer.



Trods kulde og is
Blev Bro 6 renoveret, det er den genbrugte flydebro fra den gamle havn

Så derfor en del flere år på bagen. Frosten gjorde det en tand nemmere da 

Isen gjorde der kunne gås ved siden i stedet for at arbejde fra en jolle



2021 sæsonen forberedes 
En masse nye tiltag til en forhåbentlig bedre sæson



Nyt låsesystem
Bommen blev flyttet længere mod land.

Nye pælemærker på bro og både og nye nøgler blev udsendt sammen med 
Sæsonfolderen med en masse nyttig info.





De sidste pæle blev banket
Det flotte nye Parkeringhus blev taget i brug.

Havneøen bankede de sidste pæle og enden på byggeriet nær



Hotel mm.
Planerne for Havneøen blev lagt fast. Hotel med skybar på 11 sal, Enzo og Co 

åbner italiensk restaurant med bla. Cafe, pizza og gelato
Sågar en pølsevogn ved siden af Marinebutikken bliver virkelighed 



Havnekoncerter 
Endelig blev det igen muligt at holde de hyggelige og velbesøgte Havnekoncerter, 4 stk. blev det til.

Tak til Vejle Kommune Kultur og Fritid for samarbejdet hertil

Som noget nyt lavede vi fællesspisning til den sidste Havnekoncert – 110 til spisning



Visens Skib 
Lagde igen i 2021 kursen forbi Vejle til en hyggelig aften 



Vejle Fjord Festival
Igen i år var det muligt at holde den savnede festival.

Mange tusind lagde vejen forbi Fjordbyen 



Ny medarbejder 
Helle er budt velkommen som vor nye morgenfriske 

rengøringsblæksprutte som holder vore lokaler indbydende 



Forbedringer rundt omkring 
Broerne er gjort skridsikre, nye borde-bænkesæt, sejlerstuen shinet 

med nye møbler og sofaer. Overdækning på broen ved 
toiletbygningen



Et par uheld kan ikke undgås
Et par uheldige sejlere har taget vand ind, ingen dog nået at gå til 

bunds. Takket være hurtige meldinger om noget var galt. Nabohjælp



Et par uheld kan ikke undgås
En båd ”sprang i luften” på landpladsen



Den store udskrivning
Langt om længe var økonomien til at skifte Ankærvigbroen.

Det er blevet supergodt og et yndet udflugtsmål.

Indvielsen blev et kæmpe tilløbsstykke med knap 50 både i vigen



Stativbeviserne udfaset
Et levn fra da havnen fattedes penge er blevet udfaset.

Godt 100 havde en ordning hvor de ikke skulle betale for stativleje

De har fået pengene retur, så nu behandles alle også lige på det punkt.



Der kom for alvor gang i Brolaugene
Et godt medie til at komme hinanden lidt mere ved, søge og tilbyde 

hjælp og erfaringer.

Hold den gode tone og byd ind med hvad du kan 



Mange gæster i løbet af sæsonen
Det glæder os selvfølgelig mange lægger kursen forbi VLH

Mange flinke og rare sejlere har vi mødt 



Svanen og Thyra
Søværnets 2 flotte skoleskibe fra 1961 og 1962 var blot et par af de 

mange flotte gæster 

Smukt syn og mange fik inspiration til kommandoerne ombord





Eventyrere
Flere af vore sejlervenner er hjemvendt eller taget afsted på store 

togter ud i den store verden.

Her ses bette Kaj som er taget på togt med mor og far de næste 3 år



Ny infotavle
Har du en båd der skal sælges, invitation til en fællestur eller andet

Smid en seddel i postkassen ved siden af eller kom ind med den så 
putter vi den i.



Udsolgt – alt optaget
Mange troede aldrig det ville ske, men i sommers måtte vi finde 
skiltet frem og starte venteliste. Pt. er vi allerede oppe på ca 45 på 
ventelisten!. Husk bredden på din bådplads.



Parkering i vinter
Der er ikke restriktioner på broen indtil gruspladsen igen er klar til parkering.

Indtil vi er færdige med at tage både op, 
vær venlig ikke at parkere hvor vi sætter både. 

Husk der er lavet aftale med Kirk Kapital om vi har 49 pladser i P-Huset



Tour de France - Vejle
Ja hvad er nu det for noget, Vejle ligger da ikke i Frankrig

Det bliver stort og spændende



Glæd jer til 2022
Der er lagt faste rammer for vedligehold af vor fine havn.

Bl.a. med vedligeholdelsesplan, afsætning af midler til vedligehold i 
budgetterne. (vandslanger bl.a. udskiftes nu)



Glæd jer til 2022
VLH fremmer klubstøtten på flere punkter Det er jo uden tvivl 

klubbernes havn:
Ved 2021 regnskabsafslutning udbetales kr. 100.000 til både VMK og 

SNV. Pengene er tænkt til at fremme uddannelse



Glæd jer til 2022
Mange gode ting er på vej, plads til flere hvis nogen har gode ideer?

Bestyrelsen vil bl.a. arbejde med følgende tiltag:

VLH mere grøn – Affaldssortering – Co2 Neutralitet



Glæd jer til 2022
Mange gode ting er på vej, plads til flere hvis nogen har gode ideer?

Bestyrelsen kigger med havnens ledelse på:
Flere strømstik på broerne

Ekstern assistance i spidbelastningsperioderne



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. 



Det hårdt arbejdende Personale
Ja de skal da også lige have en hilsen herfra

Super Team vi har 



Ordet er nu frit
Gruppearbejde om input til bestyrelsen:

Ideer & kommentarer fremlægges og bestyrelsen vil så arbejde på at realisere disse inputs.



Resultaterne af gruppearbejdet er renskrevet i separat dokument


