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Sæson 22/23 
Velkommen til en ny sæson 

 

Sommeren igennem lyser lystbådenes sejl op på den smukke  

Vejle Fjord. Indsejlingen gennem den bugtede fjord er en enestå-

ende naturoplevelse. Nyd udsigten til stejle skrænter, skovklædte 

bakker og strande på turen ind til Vejle Lystbådehavn med de top 

moderne faciliteter og med kun et skibsfløjt til oplevelserne på 

land. 
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 Vejle Lystbådehavn IS.  

Sejlklubben Neptun, SNV og Vejle Motorbådklub, VMK ejer hver 50 

% af Vejle Lystbådehavn IS, som administrerer de ca. 700 bådplad-

ser i Vejle Lystbådehavn.  

 

Plads i Vejle Lystbådehavn:   

• Forudsætter et aktivt medlemskab af Sejlklubben Neptun, 

eller Vejle Motorbådklub. 

• Du skal selv indmelde dig i den klub du ønsker medlemskab af 

på via klubbens hjemmeside. 

• Ved partsejede både skal samtlige parthavere være     med-

lem af en af bådklubberne. 

• Klubbens medlemmer skal føre klubbens stander, som  købes 

på havnekontoret til kr. 75. 

• Bådpladslejere skal betale et indskud på kr. 15.000,  pr.     

bådplads man har.   

• Indskuddet kan betales på en gang eller deles op over 5 år:     

 1. år: Kr. 5.000     2-5 år: Kr. 2.500 

 

Indskud tilbagebetales IKKE, har man betalt fuld indskud fra start  

og opsiger ex. Efter 3 år betales der 5000 retur svarende til de sidste 

2 rater.  
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Velkommen til Vejle Lystbådehavn: 

 

Når du har fået tildelt din bådplads,  

 er der lidt regler der skal følges.  

 

• Du skal have en ansvarsforsikring på din båd.  Policen/kvittering på 

betaling skal kunne fremsendes en gang årligt til Havnekontoret. 

 

• Du må ikke låne/leje din plads ud til andre, opdages det at du alli-

gevel gør det, opsiges din bådplads straks 

 

• Du forpligtiger dig til,  at vi har dine korrekte kontakt-oplysninger, 

dvs. skifter du adresse, mail eller telefonnr.  

 Så giv os besked, gerne pr. mail 

 

• Der er IKKE et strømstik til alle både, der er  INGEN der ejer  et 

strømstik. Brug strømstikket, når du har brug for strøm på båden 

og tag dit stik ud når du ikke har brug for strøm, så dine naboer 

også kan få strøm. Er der stik uden penge på må disse tages ud. 

 

• Strømstik 6 MÅ KUN BRUGES AF GÆSTESEJLERE 

 

• Din båd SKAL være forsynet med et sæsonmærke der placeres let 

synligt fra broen 

 

• Fri/Optaget skilte skal benyttes 
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Så ligger datoerne for årets udgave af Fjordfestival klar. 

Det går løs d. 27. og 28. august 2022.  

 

En helt særlig stemning er der denne weekend at finde, kun på 

Vejle havn. 

En weekend for borgere fra Vejle og omegn, hvor  Fjordbyen fyl-

des med koncerter, gadeteater, street-food, og vandaktiviteter og 

meget mere.  

Programmet er ikke helt fastsat endnu, men kan ses på https://

fjordfestival.vejle.dk/ når det er klar.   



 

  6 

 

Frihavns ordning :  

 

• Vejle Lystbådehavn er med i frihavns ordningen.  

 

• Det betyder for dig at du kan ligge som gæstesejlere i de havne 

som er med i ordningen for en billigere pris. 

 

• For at kunne benytte Frihavns ordningen, skal du have et gyldigt  

frihavnsårsmærke påsat din båd, som afhentes på Havnekontoret. 

 

• Se hvilke havne der er med på www.frihavne.dk  
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          Parkering: 

 

 

Der er lavet aftale med Apcoa om at kontrollere parkering.  

Parkering på hovedbroen 

Der SKAL benyttes p-skive, alene p-skiven er gyldig 

Mandag - torsdag: 5 timer 

Fredag-Søndag samt helligdage: 2 timer 

 

Langtids parkering for sejlere med aktiv bådplads:  

• Carlsberg grunden. 

• Brentag grunden (Ny til 2022 indkørsel fra Carlsberg)  

P-kort fremsendes sammen med sommerfakturaen. 

Der er  1. P-kort pr. bådplads. 

 

Gæsteparkering og hvis man har flere biler / er flere ejere:  

Kan der parkeres gratis og ubegrænset på asfaltgrunden over for Carls-

berg adressen er : Dyrskuevej 1 .  

BEMÆRK: Der udstedes ikke gæstekort længere og er der nogen der har 

noget tilbage, gælder de ikke mere!  
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Lån en Havnecykel 

 

 

 

 

Vi har 6 fine havnecykler til gratis   udlån, til vores sejlere også gæste-

sejlere.  

Nøglen til en cykel, kan hentes ved at lukke sig ind i baderummet .  

HUSK: At notere oplysningerne på tavlen, der hænger i baderummet, 

så vi ved hvem der har lånt vores cykler! 

Cyklerne skal efter lån, sættes på plads foran sejlerstuen og må IKKE 

stå på broerne.  

OBS: Man låner kun en cykel, når man skal bruge den, 

cyklerne er ikke til flere dage/ugers lån. 

Vi har desværre oplevet at nogen bruger den til togstationen, for så at 

den står der hele dagen, dette er ikke meningen men vores lånecykler. 

I sådanne tilfælde må man anskaffe sig sin egen cykel.  

 

Er der en fejl på en cykel, så skriv det gerne på cykel tavlen eller giv 

besked på havnekontoret i åbningstiden.  
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3. Juli 2022—3. etape starter i Vejle.  

 

Vejle lystbådehavn og arealerne omkring, forvandles i juni mdr. 
2022 og bliver klædt i gult.  

 

Hold øje med vore hjemmeside, hvor vi vil informere om de 
ændringer, det kommer til at betyde for dig som sejler.  

Ændringerne sker kun i en kort periode.  

 

Ønsker du allerede nu at følge med i planlægningen så se:  

https://tour.vejle.dk/etaper/3-etape-vejle-soenderborg/ 

 

Særlig opmærksomhed henledes på parkering i uge 26. 

Ugen hvor starten går, følg med på hjemmeside mm. 
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Koder: 

• Internet:  

 Netværk: vejleharbour01 

 Kode: vejle2015 

 

• Toiletter ved bro 7: 

Kan kun åbnes ved hjælp af kode: 2121 √   (flueben) 

 

• Badkode– Vaskemaskine og Tørretumbler: 
  
 Kan trækkes i automaten ude foran havnekontoret. 
  
 Aktive bådejere kan få en personlig kode, ved henvendelse på 
  havnekontoret. 
 Forbruget på en personlig kode, faktureres hver d. 1 i mdr. beta
 les regningen ikke rettidig spærres koden til der er betalt. 
 
  
 Bad koster 5 kr. for 5 min.  
 
 Vaskemaskine eller Tørretumbler: 20 kr. pr. gang 
 
 HUSK: At tage dit tøj ud af maskinen når den er færdig, så andre 
 kan bruge den.  
  
 Kommer du for sent til at tømme maskinen, koster det dig 20 kr. 
 at åbne maskinen igen. 
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Sejlerstuen og grillplads.  

 

 

 

 

 

Vores sejlerstuen blev i 2020, blevet opdateret med nye møbler og en 

hyggekrog og må meget gerne benyttes.  

 I løbet af vinteren 21/22, er det opsat nye gasgrille foran sejler stuen, 

som er til fri afbenyttelse.  

Dog forventer vi, at I selv rengør dem efter brug, der hænger grillbør-

ster til samme formål.  

HUSK: Aflevere det som I selv ønsker at modtage det :-)  

 

Nyd maden, kaffen eller lign. ved vores flotte borde– bænke sæt  

Vi har en kaffe, Cacao automat i sejlerstuen, kun 2. kr. pr. kop. 

 

Skulle der være noget der mangler, må I gerne give besked til havnekon-

toret.  

Der ligger en gæstebog i sejlerstuen, som det vil glæde os, at I vil skrive 

en hilsen i.  
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Affald: 
  
• Alle sejlere med bådplads  
  
 SKAL benytte containerne, der  står i  affaldsskuret på parke-
 ringspladsen, lige før klubøen.  
  
 Din nøglebrik virker til døren i affaldsskuret.  
 
• Skraldespandene på hovedbroen er KUN :  
 - til ispapir,  
 - hundeposer  
 - affald fra vores gæstesejler.  
  
 Miljøaffald som olie, batterier, malerbøtter og lign. skal afleve-
 res i miljøcontaineren som står ved Carlsberg. 
 
 HUSK at sortere dit affald.  
 

Sejlerværksted 

 

.  

                                                                                      

 

 

 

Her har du mulighed for lige at lave, lidt småting der skal repareres på   

din båd.  Det er til fri afbenyttelse for vores sejlere.  

Sejlerværkstedet får en stor opdatering inden sæsonen går i gang. Tak 

til Locco.dk som sponsorerer nye tavler.  

HUSK, at rydde op efter jer selv og lad værktøjet blive 
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Sommer og Vinterfakturering? 

 Sommerperioden 1. april - 15. november. 

• Medio Februar fremsendes Sommerfaktura via mail.  

 - derfor er det vigtigt at vi har jeres korrekte mailadresse! 

 - Fakturaen indeholder:  

  Prisen for pladsen i har i m2 

  Fællesomkostninger  

  Evt. indskud (hvis I ikke er færdige med at betale)  

Sommerfaktura SKAL betales  såfremt båden befinder sig på Vejle Lystbå-

dehavns område i vandet eller på land.  

 

SENEST 1. september skal vi vide om i skal have jeres båd på land, bliver 

liggende i vandet  eller båden ikke er på VLH i vinteren.  

Er båden ikke på VLH, skal den være væk fra pladsen senest d. 15. nov.  

  

 Vinterperioden 16. november—30. marts 

• Medio September fremsendes vinterfaktura via mail.  

 - har i ændret mailadresse, er det vigtig vi får den! 

 - Fakturaen indeholder:  

  Prisen for pladsen i m2, det er samme pris uanset om i bliver 

  liggende i vandet eller skal på land.  

  Stativleje, HVIS båden skal på land og stå. 

OBS: HUSK nu at betale jeres faktura til tiden, vi bruger meget tid på at 

rykke for betaling. Vi benytter ikke PBS længere.  
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Hvad gør jeg med båden om vinteren ?  

 

1. Lader båden blive liggende i vandet.  

Vi anbefaler, at både bliver liggende i vandet, da det vil minimere de 
temperatur svingninger og båden vil følge vand temperaturen og der er 
mindre fugt/kondens.  

 

Vejle Lystbådehavn er en klasse A havn, så du får heller ikke problemer 
med din forsikring ved at blive i vandet.  

 

 En anden stor fordel er, at du forlænger din  sejlersæson. 

 

 Der er strøm på broerne året rundt.  

 Vand tages af broerne, når frosten sætter ind.  

 

2. Lader båden stå på land hos Vejle Lystbådehavn.  

 

Her skal du leje et stativ hos os, der passer til bådens størrelse.  

Det er ikke tilladt at bruge eget stativ.  

 

3. Tager båden hjem eller får den opbevaret uden for VLH 

 

 Så betales der ikke vinter plads.  
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Prisliste kran arbejde:  

       gældende fra 1.7.2020 

Kranløft 

 Medlemmer max 6T  Kr.    750.00 
 Medlemmer max 12T  Kr. 1.000.00 
 Medlemmer max 18T  Kr. 1.250.00 
 Medlemmer max 30T  Kr. 1.500.00 
 
 
2 x løft, lån af stativ 14 dage i sommersæson, flytning til vaske-
plads og flyt til reparationsplads ved Carlsberg. 
 
 Medlemmer max 6T  Kr. 1.500.00 
 Medlemmer max 12T  Kr. 2.000.00 
 Medlemmer max 18T  Kr. 2.500.00 
 Medlemmer max 30T  Kr. 3.000.00 
 
 
 Andre udefra max 6T  Kr. 2.500.00 
 Andre udefra max 12T  Kr. 3.000.00 
 Andre udefra max 18T  Kr.  4.000.00 
 Andre udefra max 30T  Kr.  5.000.00 
 
 
 
Stativ leje vintersæson:  
 
 Medlemmer 6T   Kr. 1.500.00 
 Medlemmer 12T   Kr. 1.500.00 
 Medlemmer 18T   Kr. 2.000.00 
 Medlemmer max 30T  Kr. 2.500.00 
 Andre udefra   Ej muligt. 
 
 
 
Centerløft pr. båd Årskort :  
 
 Medlemmer max 5T  Kr. 1.100.00 
 OBS—der må ikke vaskes både med bundmaling i kranen. 
 Vask skal foregå på miljøvaskepladsen 
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Kranløft  til optagning:  

Vejle Lystbådehavn kan tage både op til 30T på land.  

Både egne medlemmer og både udefra.  

 

Bookes på: www.vejlehavn.dk  

• Vælg Kranbooking  

• Udfyld alle oplysninger og betalt online med det samme.  

• HUSK at læse vejledningen.  

 

BEMÆRK: Der betales for det billigste kranløft op til 6T.  

Der er påsat vægt på kranen, vejer båden over 6T, betales der ved kra-

nen et ekstra gebyr på løftet, med kreditkort eller MobilePay. 

 

Se priser på kranløft og stativleje på side 14.  

 

OBS:  Tid og dato hvornår båden skal i vandet igen, aftales med  

Havneassistenten eller Havnefogeden. 

Søsætning: afregnes direkte ved kranen med kreditkort eller MobilePay. 

Møder du ikke op til den bookede tid eller bliver forhindret uanset      

årsag, koster det et tillæg på Kr. 500,00 
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Strøm på  land - vinterpladserne:  
 

Der er ikke strøm i perioden 1 dec.—1. marts.  

 

Vær venligst opmærksom på, at alt strøm skal tages fra din båd, når du 

ikke arbejder på den.  

 

Ser du en af de andre både, hvor de ikke har fjernes strømstikket efter de 

er kørt, bedes du hjælpe ham der har glemt det og tage det ud.  

 

Det er for at forhindre brande, som desværre er set de sidste vintre hos 

andre havne.  

 

 

Strøm i vand  - vinterpladserne:  
 

Der er naturligvis strøm, hvis du bliver liggende i vandet i vinter perioden.  

 

Vi henstiller til at man ikke har varme blæser tændt konstant, da det kan 

give en øget risiko for brand. De skulle vi gerne undgå.  
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Bagagevogne: 

 
Ved P-pladsen på Carlsberggrunden samt ved hovedbroen, er der bagage-

vogne, HUSK mønt. 

 

De må meget gerne lånes til bagage/varer o. lign,  dog skal de sættes retur 

efter brug.  

 

Du må IKKE lægge beslag på en bagagevogn i flere timer eller dage, der er 

andre sejlere som også kan have brug for at transportere deres bagage/

varer.  
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Panoramasal. 

Vejle Lystbådehavn har vel byens bedst beliggende lokale til  udlejning til 
fester, bryllup, konfirmationer, runde dage, møder,   konferencer og 
events.. 

 

Lokalet er godkendt til 48. pers. 
Lejen er inkl. Borde, stole, service, duge og slutrengøring.  

Lille køkken med industriopvasker, og mulighed for opvarmning af mad.  
 
Bestil maden udefra eller få evt. et tilbud fra Remouladen.  
 

HUSK. At lokalet SKAL efterlades som du modtog det og alt service skal 
være vasket op og sat på plads, ellers fremsendes en ekstra regning.  

Lejepris:  

SNV eller VMK medlemmer med  aktiv bådplads i VLH: Kr. 2.000 pr. døgn. 

Andre ude frakommende: Kr. 4.000 pr. døgn. 

Lokalet kan kun lejes til private arrangementer. 

Der lejes ikke ud til ungdomsfester! 

 

Udlejning foregår  gennem Havnekontoret  
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Havnekontorets åbningstider:  

Sommer: 1. marts—31. oktober 

Mandag—onsdag kl. 11-12 

Torsdag kl. 15-18 

Fredag kl. 11-12 

 

Vinter: 1. november—29. februar 

Mandag kl. 11-13 

Torsdag kl. 15-17 

 

Udenfor kontorets åbningstid, kun efter aftale.  

 

Personalet kan kontaktes på:  

 

Havnechef Hans Jørgen Jensen 
mail: vl@vejlelystbaadehavn.dk 

Mobil: 20 28 39 90   
 

Bogholder Jette Milde Hansen 
Mail: bogholder@vejlelystbaadehavn.dk 

Mobil: 31 62 91 01 kun i kontorets åbningstid. 

 

 

 

 


