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Redaktørens klumme  
 
Flere brugermøder om Nordhavnen er på vej her i efteråret 
Jeg har som redaktør og udviklingsmedarbejder annekteret ’Havnechefens klumme’ 
denne gang, fordi efteråret i den grad står i udviklingens tegn. 
 
I starten af oktober holder Nordhavnens Brugerudvalg sit årlige efterårsmøde, hvor 
Nordhavnen og dens drift og udvikling diskuteres. Alle brugergrupper har en 
repræsentant, og det er ham/hende, du skal gribe fat i, hvis du har ideer eller 
emner, som du gerne vil have op ved mødet. 
 
I løbet af efteråret inviteres der også til flere borgermøder om Nordhavnen, for 
havnen skal nemlig have ny lokalplan. Der er brug for en ny plan, fordi den 
nuværende i høj grad blev skrevet med det formål, at havnepromenaden skulle 
bygges. Det havde den konsekvens, at der kun i mindre grad kom til at stå noget 
om, hvordan havnen kunne udvikles som moderne lystbådehavn og som en rekreativ 
del af byen.  
 
Det er disse to emner, som den kommende lokalplan kommer til at handle meget 
om. Og her er det rigtig vigtigt for os at høre de input, I som brugere har at give!  
Så hold øje med vores hjemmeside og de kommende nyhedsbreve – her annoncerer 
vi borgermøderne.  
 
Håber I har lyst til at deltage i processen! 
Jeg glæder mig til at høre alle jeres ideer og input… 
 
 
Mange hilsner fra 
Lene Jensen, Udviklingsmedarbejder (og nyhedsbrevredaktør) 
 
_______________________________________________________________ 
 
 

Informationer til sejlerne 
 
 
Få en snak med havnechefen tirsdag d. 8. oktober 
 
Book en havnechef!  
Næste gang du kan booke Jesper Schrøder til en havnesnak er tirsdag d. 8. oktober 
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 
 
Nu kan du booke optagning 
Du kan nu booke tid til optagning på hjemmesiden. Selve optagningerne begynder 
mandag d. 30. september og slutter tirsdag d. 19. november. Vi har i alt plads til 
200 både på land, og pladserne fordeles efter ’først-til-mølle’. 
 
Hvis du skal udføre længerevarende reparationer på din båd, som gør at du ikke kan 
være i vandet igen d. 1. juni 2020, vil vi bede dig kontakte Havnekontoret på tlf. 49 
28 10 80. Så vil vi prøve at finde plads til dig på gruspladsen bag havnekontoret. 
 
Du kan ligge gratis i Helsingborg op til 2 nætter 
Vores aftale med Norra Hamn i Helsingborg gør, at du kan ligge 2 nætter gratis 
derovre, før du skal begynde at betale gæsteovernatning. Alt, du behøver at gøre for 
at benytte ordningen, er at have dit mærke fra Helsingør Havne synligt på din båd.  
 
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. 
 
 
_______________________________________________________________ 
 
Til kamp mod kaos i masteskuret! 
 
Ved brugerudvalgsmødet i april pegede brugerrepræsentanterne på, at der var stort 
behov for at få strammet op på brugen af masteskuret. Der var alt for mange 
forladte master, alt for meget rod og alt for meget uautoriseret brug af skurene. 
 

 
KAOS! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammen får vi styr på kaos 
Og brugerudvalget har en pointe: På vores gennemgang af skurene fandt vi ikke 
mindre end fire forskellige regelsæt – og masser af ting, der ikke burde være der.  
 
Derfor er vi i gang med at lægge sidste hånd på et sæt nye regler for brug af 
masteskurene. Dem sætte vi op, så snart de er klar. Desuden foretager vi i uge 38 
(ugen, der starter d. 16. september) en oprydningsrunde i masteskurene. Alle 
master uden nummer tager vi ud og lægger på bukke uden for masteskuret. Det 
samme gælder ting, der ikke hører hjemme i masteskuret. 
 



Det du skal gøre… 
Er mellem d. 18. september og d. 14. oktober at gå forbi masteskurene og tjekke, 
om noget af det, vi har taget ud af skurene, tilhører dig.  
 

 Hvis du ejer en mast, der er taget ud: Kom ind på havnekontoret og få et 
nummer at sætte på den. Bagefter skal du lægge masten tilbage i 
masteskuret. 

 Hvis du ejer andre ting, der er taget ud: De må ikke stilles tilbage i 
masteskuret. Opbevar dem i stedet på din båd eller tag dem med hjem.  

 
Hvis der stadig er herreløse master og genstande tilbage d. 14. oktober, lægger vi 
dem på fjernlager eller smider dem ud, hvis de helt åbenlyst er herreløse. 
 
 
Brug din brugerrepræsentant i Nordhavnen 
 
Der er brugerudvalgsmøde d. 3. oktober – giv input til din repræsentant 
Der holdes to årlige møder i brugerudvalget, og d. 3. oktober er det tid til 
efterårsmødet. Det er alene repræsentanterne for de forskellige brugergrupper, der 
kan deltage i mødet, men alle kan give input ved at kontakte deres repræsentant og 
bede vedkommende om at bringe problemstillinger eller ønsker op ved mødet. 
 
Oversigt over Nordhavnens brugerudvalg: 
Erhvervsskibene  Jens Hartmann 
Strandjagtforeningen  Morten Hermansen 
Helsingør Sejlklub  Mikael Lohmann 
Helsingør Motorbådsklub  Per Andersen 
Nordhavnens virksomheder John Sørensen 
Fiskelauget   Rene Jørgensen 
Dansk Søredning  Per Bækgaard 
Dykkerklubben Aquanaut  Kim Schroeder 
Kajakklubben Krogen  Steen Agerskov Sørensen 
Bæredygtigt Kystfiskeri  Søren Jacobsen 
Kronborg Badelaug  Frank Thomsen 
Ålsgårde Søspejdere  Inga Strodl 
Øresundsakvariet  Jens Peder Jeppesen 
Ikke havnerelaterede anvendelser Peter Secher 
 
Du kan finde repræsentanternes kontaktinfo samt referater fra de seneste møder her 
https://www.helsingor-havne.dk/lystsejlere/har-plads-paa-havnen/brugerudvalg-og-
referater/  
 
________________________________________________________________ 
 
 
Status på drift og vedligehold 
 
September er højsæson for diverse reparationer på Nordhavnen 
Det er nemlig nu, der kan udføres pladskrævende opgaver på land, inden 
bådoptagningen starter i oktober, og alle åbne arealer langsomt fyldes med både. 
 
Vi opstreger flere P-pladser 
Vi fik inden ferien opstreget nye P-pladser ved de røde skure på Sønder Mole. I 
september kommer turen til Midtermolen og Nordre Mole, hvor vi også striber op til 
P-pladser. Der vil derfor være perioder, hvor tilkørslen til disse områder er spærret. 
Da arbejdet er vejrafhængigt, kan vi desværre ikke give jer de konkrete datoer.  
 
Kloakeringsarbejder på P-pladsen over for Øresundsakvariet 
I september/oktober udføres der kloakering af de grønne plæner bag 
Havnepromenaden, så bl.a. minigolfbanen kan få vand og afløb. Ledningen føres i 
kanten af asfalten på parkeringspladsen, da der ligger en miljømembran under selve 
græsplænerne. Det betyder, at der i en periode vil være afspærringer på P-pladsen 
pga. arbejderne. 



 
Byggepladser på vej! 
Hen over efteråret/vinteren får vi to byggepladser på havnen: En til Kronborg 
Badelaugs saunapram og en til Kajakklubben Krogens kajakopbevaringsbygning. 
Vi forventer, at byggepladserne placeres sammen på Midtermolen, hvor 
byggepladsskurene kan tilsluttes kloak.  
 
Affaldsordning for Nordhavnens forretningsdrivende 
Vi har nu både en papaffaldsordning og en ordning for småt-brændbart affald 
kørende for de af havnens forretningsdrivende, der har tilmeldt sig. Ordningen 
serviceres af havnen, men betales af de forretningsdrivende efter forbrug.  
 
Forretninger, der vil høre mere om ordningen, kan skrive til Lene på 
lej02@helsingor.dk.  
 
Kommende arbejder på Langebro 
Der er bestilt flytning af sandet, der skaber lav vandstand ved Jollerampen. 
Flytningen udføres, når entreprenøren næste gang er i området og vejret tillader det. 
 
Der har været problemer med, at sidste mand, der kommer ned med sin jolle, ikke 
har kunnet komme ind på sin plads, fordi bådene omkring stod for tæt. Dette 
problem vil blive løst ved at der bankes lave pæle ned, der markerer de enkelte 
bådpladser. Pælene placeres naturligvis, så de ikke står i vejen, når båden skal 
drejes ind på sin plads. 
 
PS: Måske har du også set de tre nye ordenreglementskilte, der nu er ophængt på 
Langebro? Et ekstra ordensreglement kommer op i udhængsskabet ved Surf og Sejl.  
 
________________________________________________________________ 
 

Sket siden sidst 
 
 
Velkommen til Christian Rasmussen, vores nye havneassistent 
Den 2. september startede vores nye havneassistent Christian Rasmussen. Christian 
har sejlsport i blodet, og har indtil nu både som barn taget medalje ved VM for 
optimistjoller og som voksen været landstræner og privat træner for sejlsportens 
internationale elite. Desuden er han tømrer, hvilket vi på havnekontoret kan gøre 
god brug af, når der skal udføres reparationer på havnen. Kom endelig hen og sig 
hej, når I møder ham ude på havnen… 
 
Kræmmermarked på Nordhavnen – hvordan oplevede du det? 
I weekenden d. 6.-8. september var der igen kræmmermarked på Nordhavnen. Vi 
havde fra havnens side gjort meget ud af at få orden på de ting, der ikke fungerede 
så godt, da Nordhavnen i 2018 for første gang lagde areal til kræmmermarkedet.  
 
Vi synes selv, at det lykkedes gangske godt: Redningsvejene var friholdt, tankbilen 
kunne komme ud på Midtermolen, alle bådejere kunne komme til deres både og 
forretningerne på Nordhavnsvej var ikke pakket ind i markedsboder. Eneste svaghed 
vi så var affaldshåndteringen, som kræver ekstra opmærksomhed for at være i top. 
 
Men hvordan oplevede du kræmmermarkedet? 
Giv feedback på arrangementet til Lene på lej02@helsingor.dk – og giv os gerne 
input til fokuspunkter, som vi skal have særlige øje for ved den slags arrangementer. 
 
 
 
 
____________________________________________________________________ 

 



Kalender 
 
Det sker på havnen i den kommende tid: 
 
Kulturnat i Helsingør, fredag d. 27. september 
Kulturnatten har 25 års jubilæum, og temaet er ’sølv-natten’. Øresundsakvariet 
holder åbent – og det er gratis. Læs mere på www.kulturnathelsingor.dk.  
 
Brugerudvalgsmøde for Nordhavnen, d. 3. oktober kl. 17-19 
Det er alene brugerrepræsentanterne, der kan deltage i mødet, men alle kan give 
input ved at kontakte deres repræsentant. 
 
Book en havnechef, d. 8. oktober kl. 15-17 
Book tid til en snak med havnechef Jesper Schrøder, hvis du har noget på hjertet. 
 
 
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 
 
 
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. september-1. november: Kl. 6.00-16.00 
 
___________________________________________________________ 
 
 
Har du kommentarer efter at have læst nyhedsbrevet? 
 
Så skriv til udviklingsmedarbejder Lene Jensen 
 
Du fanger mig på e-mail: lej02@helsingor.dk  


