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Redaktørens klumme  
 
Tak for i år! 
Hvor blev det år af? Det føles som om bådene lige var kommet i vandet, men nu står 
de på land igen, og der er julepynt på havnen.  
 
Jeg vil bruge denne måneds klumme til at sige tak for i år. Ikke mindst for alle jeres 
mange og gode input, hver gang jeg har bedt om feedback på noget. Vi har snakket 
om lokalplan for Nordhavnen og om udviklingsplan for Langebro. Vi har fået nye 
regler i masteskurene, der er kommet et ordensreglement på Langebro, og der er 
udført forskellige småprojekter på Jarlens Grund, så hverdagen glider lidt lettere. 
 
Den slags kan vi kun gøre, når alle I engagerede sejlere giver os input undervejs, og 
fordi I siger til, når der er noget, der ikke fungerer.  
 
Jeg skal også hilse mange gange fra Jesper Schrøder og sige god jul og godt nytår. 
Han er i hele ugen på ’skolebænken’ på København, men han har bedt mig invitere 
jer alle til nytårskur torsdag d. 9. januar kl. 15-17, hvor der traditionen tro 
bydes indenfor på havnekontoret til kransekage og nogle gode bobler… 
 
 
Mange julehilsner fra 
Lene Jensen, udviklingsmedarbejder – og nyhedsbrevredaktør … 
 
 
_______________________________________________________________ 
 
 



Informationer til sejlerne 
 
 
Få en snak med havnechefen d. 7. januar  
 
Book en havnechef!  
Næste gang du kan booke Jesper Schrøder til en havnesnak er 7. januar kl. 15-17. 
Har du noget på hjertet, som du gerne vil tale med havnechefen om, så book en tid 
på tlf. 49 28 10 80. 
 
 
Månedens praktiske oplysninger 
 
Optagningen er slut for i år 
Så er havnens landarealer så tætpakket med både, at der ikke kan proppes flere ind. 
Vi har derfor lukket for optagningen for i år. Vi tog i alt 210 både op i år, og 
vognmanden har som sædvanlig taget et antal op ud over dette. 
 
Vi åbner for booking af søsætning omkring 1. april 2020. 
 
Der er lukket for vandet på broerne… 
For ellers frostsprænger vores vandhaner. Du kan dog altid få adgang til vand ude på 
Midtermolen ved benzinstanderen, for her har vi varme på, så vandudtaget kan være 
åbent, selv om frosten bider. 
 
Husk at melde ind, hvis du opdager driftsproblemer! 
Kontakt havnevagten på 25 31 10 80 hvis du opdager noget, der ikke er i orden på 
havnen. Så kan vi nemlig få det på vores ’To-do-liste’, så det bliver ordnet. 
 
 
_______________________________________________________________ 
 
Status på drift og vedligehold 
 
Bådoptagningssæsonen er netop afsluttet 
Og derfor bliver der igen mandskabsressourcer til at lave forbedringsprojekter på 
havnen. Bl.a. er Miljøstationen ved at få en ordentlig overhaling, og redningsstigerne 
har fået nye lys på, så de er endnu mere synlige. 
 
Byggepladser 
Byggeriet af kajakklubbens nye kajakopbevaringsbygning er færdigt til december, og 
vi er nu ved at kigge nærmere på byggeri af klubhuset til foreningen, som skal ligge 
bag opbevaringsbygningen. 
 
Der er også en byggeplads på vandet ved Midtermolen, hvor Vinterbadelaugets 
saunapram er ved at blive rigget til. Når den er færdig, bugseres den på plads i 
hjørnet mellem bro 21 og 22. 
 
Her er de nye regler for brug af masteskuret  
Der er blevet ryddet op og ryddet ud, og nu er vi klar til en vintersæson med pæne 
og ryddelige masteskure. For at opretholde god orden i masteskurene fremover har 
vi – med input fra havnens brugerudvalg – lavet dette sæt nye regler for brug af 
masteskuret: 
 
 
 
 
 
 



Regler for masteskure 
 

 Masteskurene må kun bruges til opbevaring af master og forstag. 
 

 Alle master og forstag skal være mærket med tydeligt og gyldigt 
pladsmærke. Mærker til master og forstag fås på havnekontoret. 

 
 Inden masterne placeres i masteskurene skal alle vanter, stag,  

sallingshorn, antenner og lignende afmonteres. 
 

 Hvert masteskur er indrettet til master i en bestemt længde.  
Vi beder dig respektere dette, så masteskurene udnyttes optimalt. 

 
 Fald skal være fastgjort tæt til masten. 

 
 Master op til 16 m: Rulleforstag skal fastgøres tæt til masten. 

 
 Master over 16 m: Rulleforstag skal afmonteres før de lægges  

i masteskuret. 
 

 Hvert år i august vil alle IKKE mærkede master blive fjernet. 
 
 
 
 

NYE REGLER I 
MASTESKURENE = 
SLUT MED KAOS! 

 
 
 
________________________________________________________________ 
 

Sket siden sidst 
 
 
Pointer fra Nordhavnens brugerudvalgsmøde  
 
Et kort referat – det fulde referat finder du på havnens hjemmeside 
Den 3. oktober holdt vi efterårets brugerudvalgsmøde på Nordhavnen. Referatet 
ligger på vores hjemmeside, men her har I et kort resume af de vigtigste emner. 
 
Anlægsprojekter som vi udførte i 2019: 
Næsten alle punkterne fra sidste års prioriteringsliste til anlægsprojekter er udført. Vi 
har gjort havnen hyggeligere med nye borde, bænke og hoppepude. Der er kommet 
nyt vaskeri, fiskerensebord, 3-tonskran og nye parkeringspladser er blevet markeret. 
Vi har også repareret belægningerne på Søndre Mole og bro 6. 
 
Tilbage er kun at få ført en ny skilte- og informationsplan ud i livet (det sker hen 
over vinteren) og at få færdigindrettet vores miljøstationer, så de bliver mere 
praktiske og pænere at se på (det er vi i fuld gang med nu). 
 
 
 



Arrangementer: 
Vild Med Vand afholdes i 2020 d. 13. juni. I 2020 er Ironman europamesterskab 
(EM), så alle sejl sættes til for at organisere et pragteksemplar af et stævne. EM er 
den 21. juni, men der er de sædvanlige åbne konkurrencer i forbindelse med EM. 
Kræmmermarkedet blev evalueret med henblik på, hvis der igen kommer en 
ansøgning om at holde det på havnen.  
 
Anlægsprojekter i 2020: 
Forslagene til anlægsprojekter var bl.a. vaskeplads, ny indretning af Søndre Moles 
parkeringsarealer, overdækket madpakkested, forlængelse af jollerampen, nye 
bagagevogne, legeplads, fjernelse af det gamle molehoved bro 17, bomme på 
Midtermolen og at give havnen et smukkere ansigt mod Kronborgvej og byen.  
 
Årets prioriteringsøvelse blandt brugerrepræsentanterne gav ikke nogle klare 
favoritter, for repræsentanterne havde vidt forskellige holdninger. Derfor har havnen 
nu foretaget en vurdering af behov og priser og har valgt de projekter ud, som det 
kan lade sig gøre at udføre i 2020 indenfor årets budgetramme på 1,2 mio. kr.  
 
Valget er faldet på disse projekter: 

- Opsætning af zinkanoder (indkøbt i 2019) 
- Vaskeplads på Søndre Mole (vi fik penge til den i budgetforhandlingerne !) 
- Færdigindretning af P-pladser på Søndre Mole 
- Færdiggørelse af nye infoskilte og bedre generel information på havnen 
- Reparation af bølgeskærm mod Gummistranden 
- Et bedre bagagevognssystem 
- Reparation og forskønnelse af havnens ydre hegn og bygninger 
- Legeplads ved Vandlaboratoriet 
- Endnu mere havnehygge (bl.a. flere nye borde/bænke + blomsterkummer) 
- … og en reservepulje til projekter, der måtte dukke op i løbet af året 

 
Vi holder jer naturligvis løbende orienteret om, hvornår de forskellige projekter 
udføres. 
 
 
Sidste chance for at give input til Langsbros 
udviklingsplan 
 
Skriftlig høring om Langebros udviklingsplan 
Efter tre meget velbesøgte åbne borgermøder har vi nu en udviklingsplan klar for 
Langebro. Hovedideerne er fastholde Langebro som en jollehavn, et sted til 
foreninger og som et lokalt rekreativt område. Der er også blevet plads til at 
vinterbadeforeningen ÅHH kan bygge en sauna for egne penge foran det sorte skur. 
 
Hele planen ligger nu på havnens hjemmeside, hvor du kan gå ind og se den. Der er 
en sidste høringsperiode indtil d. 18. december, hvor du kan sende dine evt. 
kommentarer til planen til os. Efter d. 18. december samler vi inputtene og ser om 
det giver anledning til at ændre noget i planen. Herefter offentliggør vi den endelige 
plan, som vi vil bruge som rettesnor i de kommende år. 
 
Tak til alle jer, der har deltaget i processen! Det har været en fornøjelse… 
 
 
Ny lokalplan for Nordhavnen 
 
Nordhavnen skal have en ny lokalplan, som giver bedre mulighed for at 
udvikle havnen som en attraktiv lystbådehavn.  
 
I november holdt vi et møde på Toldkammeret for alle havnens daglige brugere om 
tankerne om, hvad en ny lokalplan kunne indeholde. Over 100 personer fandt vej til 
mødet, hvor vi gennemgik, hvad kommunen og havnen havde af tanker og fik 



deltagernes holdninger til dette plus en masse andre input, som vi kan tage med os i 
arbejdet med planen. Selve planen bliver udarbejdet i det nye år. 
 
Præsentationsmaterialet kan du finde på havnens hjemmeside. Du er meget 
velkommen til at give kommentarer til tankerne, når du har kigget på materialet.  
 
____________________________________________________________________ 

 
Kalender 
 
 
Det sker på havnen i den kommende tid: 
 
Høring om udviklingsplan for Langebro til d. 18. december 
Se planen på havnens hjemmeside under ’Nyheder’ og send dine afsluttende 
bemærkninger senest d. 18. december. 
 
Book en havnechef, d. 7. januar kl. 15-17 
Book tid til en snak med havnechef Jesper Schrøder, hvis du har noget på hjertet. 
 
Nytårskur for alle havnens brugere, torsdag d. 9. januar kl. 15-17 
 
Den hyggelige nytårstradition, hvor 
havnens personale og alle havnens 
brugere sammen tager hul på det nye 
år, holdes i år torsdag d. 9. januar kl. 
15-17 på havnekontoret.  
 
Havnen byder på lidt godt til ganen og 
en lille nytårstale. 
 
Vi håber, du har tid til at kigge forbi! 
 
 
Tilmelding: Til Lene senest mandag d. 6. januar på lej02@helsingor.dk  
 
 
Vil du have annonceret et arrangement i nyhedsbrevet? 
Hvis din forretning eller forening står for arrangementer, som I gerne vil have annonceret her i 
nyhedsbrevet eller på havnens hjemmeside, så skriv til udviklingsmedarbejder Lene Jensen på 
lej02@helsingor.dk.  
 
Husk, at man skal have havnens tilladelse til at lave arrangementer, der fylder mere end de arealer, 
man selv råder over. Kom ind og lad os drøfte dine ideer. 
 
________________________________________________________________ 

 
Åbningstider og kontaktinfo 
 
Havnekontoret  
Nordhavnsvej 13 
3000 Helsingør 
Denmark 
 
Telefon: +45 49 28 10 80 
E-mail: nordhavnen@helsingor.dk 
 
 
 



OBS: Julelukning! 
Sidste åbningsdag på Havnekontoret i år er fredag d. 20. december.  
Vi åbner igen torsdag d. 2. januar. 
 
Generelle åbningstider: 
1. september- 31. maj: kl. 9.00-13.00  
(onsdage lukket) 
 
Husk at vi har lukket lørdag/søndag og på helligdage! 
 
 
Havnevagten 
Telefon: +45 25 31 10 80 
 
Træffetid: 
1. november til 15. april: Kl. 6.00-16.00. 
(I weekender dog kun kl. 6.30-12.30) 
 
___________________________________________________________ 
 
 
 
Har du kommentarer efter at have læst nyhedsbrevet? 
 
Så skriv til udviklingsmedarbejder Lene Jensen 
 
Du fanger mig på e-mail: lej02@helsingor.dk  


