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Havnechefens klumme  
 
Fra Helsingør Havne skal der lyde et rungende godt nytår til alle brugere af vores alle 
sammens dejlige havn. I skrivende stund har januar ikke tages sig ud fra sin bedste 
side, og mørke og regn hænger tungt over området. Men arbejdet med at forberede 
og udvikle den kommen sæson er i fuld gang, og der er mange nye tiltag i vente. 
 
Arbejdet med at skabe nye ramme for Kajakklubben Krogen er i fuld gang. Den nye 
kajakopbevaringsbygning står færdig og i løbet af foråret gå vi i gang med at bygge 
råhuset til det, der bliver kajakklubbens nye og flotte klublokaler. Det har været et 
langt sejt træk, og stor tålmodighed og mange timers arbejde er blevet lagt for 
dagen for at realiserer bygningerne. Jeg vil gerne takke alle, der har bidraget med 
deres ”blod, sved og tårer”. Det har været noget af en udfordring, der langt om 
længe ser ud til at være bragt til ende. 
 
De af jer, der har jeres daglige gang på havnen, har bemærket den store platform, 
der ligge på nordsiden af Midtermolen. Det er vinterbadernes nye saunapram, der 
venter på at få bygget et hus på med en sauna og to omklædningsrum. Når 
prammen er færdigbygget skal den ligge ude i hjørnet på bro 21. 
 
Det bliver et kæmpe løft for de mange glade vinterbadere, og vi i havnen er meget 
glade for det liv og den alternative brug af havnen, som vinterbaderne bidrager med. 
Vi glæder os til indvielsen og det kan ikke gå for hurtigt… 
 
Fra min side skal der også lyde en stor tak til alle jer der har rost havnens ansatte 
for deres store service niveau og gode humør. Det er en fornøjelse at være chef i en 
organisation, hvor brugerne påskønner det arbejde, som medarbejderne udfører. Og 
jeg er glad og stolt over den ros til personalet, som I er rigtig flinke til at udtrykke. 
Vi takker for jeres tillid og arbejder stenhårdt for at også 2020 bliver en 
uforglemmelig oplevelse i Helsingør Nordhavn. 
 
 
Godt nytår til alle! 
Jesper Schrøder, Havnechef 
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Informationer til sejlerne 
 
 
Få en snak med havnechefen d. 4. februar  
 
Book en havnechef!  
Næste gang du kan booke Jesper Schrøder til en havnesnak er d. 4. februar 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 
 
Vi elsker synlige bådnumre! 
Når havneassistenterne går rundt på havnen, sker det at de opdager et problem på 
en båd. Det vil de naturligvis gerne give bådejeren besked om, men hvis de ikke kan 
se bådnummeret er det svært at finde ejeren. I gør derfor både os og jer selv en stor 
tjeneste, når I placerer jeres bådnummer korrekt - nemlig i stævnen på bagbords 
side. Vi elsker synlige bådnumre … 
 
Pas på din båd – hold godt øje med fortøjningerne 
Efteråret og vinteren er højsæson for ekstreme vind- og vandstandsforhold. Som 
bådejer holder du dig formodentlig selv godt orienteret om dette, så du kan passe 
dine fortøjninger, så der ikke opstår skader på din båd. Havneassistenterne justerer 
kun i akutte nødstilfælde på fortøjninger. Hvis du ikke selv kan komme på havnen 
ved ekstremt vejr, så aftal med en god ’havneven’, at han også kigger til din båd.  
 
Har vi din mest hensigtsmæssige mailadresse? 
Forventes særligt ekstreme vejr- eller vandstandsforhold udsender havnen ofte som 
en ekstra service en varselsmail. Her får vi ofte en del ’auto reply’ tilbage om at folk 
er på weekend/ferie/kursus, fordi de bruger deres arbejdsmail som kontaktmail. I de 
tilfælde ved vi ikke, om du har fået varslet. Så hvis du bruger din arbejdsmail, så 
husk at stille den videre til din hjemmemail. Hvis du skifter job eller går på pension, 
så send os lige en besked med din nye mailadresse. Så opdaterer vi – og du får 
direkte besked, hvis der er noget kritisk på færde. 
 
Ved du, hvad der er blevet af ejerne af de forladte både ved bro 3? 
En gang imellem er der både på havnen, som vi simpelthen ikke ved hvem ejer eller 
hvor ejeren er som sunket i jorden. I de tilfælde leder vi længe, men hvis vi må 
opgive, flytter vi båden hen i hjørnet ved bro 3, så den ikke er i vejen for havnens 
brugere. Lige nu ligger der en lille flok både, som har ligget der meget længe. 
 
Måske kan du hjælpe os med nyt om disse både og deres forsvundne ejere?  
 
Hvis du ved, hvad der er blevet af ejerne, så kontakt os meget gerne. Der er – 
rimeligt nok – meget strenge regler for, hvornår man må skrotte en forladt båd. Men 
for disse bådes vedkommende er tidsfristen snart udløbet, og det betyder at vi 
bortskaffer bådene om kort tid. Det ville derfor være godt, hvis vi kunne få kontakt 
til ejerne forinden, så de kunne tage hånd om deres både. 
 
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. 
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Status på drift og vedligehold 
 
Ombygning af miljøstationen  
Som I sikkert har set, bygger vi for fuld kraft ved miljøstationen, så den kan få en 
bedre indretning og blive pænere at kigge på. Den forventes færdig indenfor en 
måneds tid. 
 
Sidste nyt om byggepladserne på havnen 
Kajakklubbens nye kajakopbevaringsbygning er nu færdig. Det forventes at 
byggeriet af klubhuset går i gang til april. Byggepladsen bliver samme sted som 
sidst. 
 
Ved Midtermolen er der byggeplads for Vinterbadelaugets saunapram, som senere 
skal bugseres på plads ved bro 21. Byggeriet forventes færdig omkring april.  
 
Minigolfbanen på græsplænen ved Fiskelauget skal åbne til sommer, og 
entreprenøren går i gang d. 27. januar. Både promenaden og parkeringspladsen er 
farbare i hele byggeperioden. Der bliver dog afspærret en lille stribe areal til 
byggeplads langs kanten af parkeringspladsen. 
 
Nu bliver der adgang til vand ved fiskerensebordet hele året  
Vi lægger vandforsyningen til fiskerensebordet om fra ferskvand til saltvand. Så 
behøver vi nemlig ikke lukke for vandet om vinteren, og vandhanerne har rindende 
vand hele året.  
 
________________________________________________________________ 
 

Sket siden sidst 
 
 
 
Ejeren af Kronborg Fiskehus og den nye minigolfbane 
tog prisen 
 
Andreas Thers vinder Hamlets Talentpris for unge iværksættere 
Andreas Thers havde på et tidspunkt overvejet at sælge sin forretning på 
Nordhavnen. I stedet besluttede han, at han fremover gå ’all in’ og lægge alt sit 
krudt på Nordhavnen, og det viste sig at være et godt valg. Ved uddelingen af 
Hamlets Talentpris d. 7. januar blev det nemlig ham, der løb med prisen foran de 
fem andre nominerede unge iværksættere. 
 
Havnen ønsker Andreas et stort tillykke. Vi glæder os over det gode samarbejde, 
som indtil nu har beriget havnen med en dejlig café, en god fiskeforretning og til 
sommer også en splinterny minigolfbane. 
 
 
Endelig udviklingsplan for Langebro er klar i februar 
 
Vi fik syv bemærkninger i høringsperioden 
Af disse drejede to sig om sikkerhed, en om parkering, en om drift og to om 
byggerier. Der kom også en lille gåde med en sød lokal pointe: Hvad kaldes den 
korte bro ved siden af Langebro? Svar: Den hedder da Knippels Bro!  
(Så københavnerne skal ikke tage patent på det navn …) 
 
Vi har nærlæst inputtene, og vurderer lige nu om de giver anledning til justeringer af 
planen. Derefter udarbejder vi den endelige plan og arbejder videre på Langebros 
udvikling efter den. Alle, der har givet skriftlige høringssvar, vil få direkte svar på 
deres bemærkninger fra os, og vi sende den endelige plan ud til alle interessenter i 
processen. 
 



Efter høringsfristens udløb er der kommet nogle mails vedr. forsøget med belysning 
på Langebro. Disse input behandles som en sag for sig selv. Helsingør Kommune er i 
øjeblikket på opfordring af Helsingør Havne ved at se dels på det sikkerhedsmæssige 
aspekt i forhold til de konkrete ledelys og dels på om der kræves tilladelse, hvis ca. 
12-14 ledelys skal opsættes, og hvem der i så fald skal give den. 
 
Udviklingsplanen for Jarlens Grund 
 
Har du noget på hjertet, så kom og vær med i processen 
Først fik Langebro en udviklingsplan – nu er det Jarlens Grunds tur, for også her er 
der behov for at kigge nærmere på, hvordan området ser ud og fungerer i dag, og 
hvordan det skal være og bruges i fremtiden. Vi skal også have lavet et 
ordensreglement for området. 
 
Vi går i gang med arbejdet i marts, og i næste nyhedsbrev er vi klar med en dato for 
det første åbne borgermøde om udviklingsplanen. 
 
 
Så skal der bygges kajakklubhus 
 
En tillægsbevilling fra Byrådet gør det muligt at bygge klubhuset i år  
Med en ekstrabevilling på 830.000 kr. bliver det nu endelig muligt at bygge 
klubhuset til Kajakklubben Krogen på Nordhavnen. Helsingør Havne tog nemlig i 
december initiativ til, at projektet kom en ekstra gang i byrådet med det formål at 
skaffe de penge, der manglede, for at kunne fuldføre projektet. 
 
Byggeprocessen bliver lidt utraditionelt. Det, der opføres for de kommunale midler, 
bliver nemlig alene husets ’hardware’ (vægge, døre, vinduer, etageadskillelse og 
tag), hvorefter kajakklubben selv tager over og bygger al ’software’ inde i huset for 
sine egne opsparede midler. Denne løsning, som lagde grunden til ekstrabevillingen, 
er kajakklubbens forslag, og projektledelsen bakker op om den, da det giver et 
stærkt ejerskab og da klubben på den måde har helt frie hænder til at vælge, 
hvordan de penge skal bruges, som de har opsparet til klubhusbyggeri. 
 
I fællesskab søger kajakklubben og havnen fondsmidler til det, som der evt. ikke 
måtte være råd til i første omgang. Det forventes, at byggeriet starter i april og er 
klar til indflytning i september. Først når det nye klubhus er bygget, rives det gamle 
klubhus ned. 
 
____________________________________________________________________ 

 
Kalender 
 
 
Det sker på havnen i den kommende tid: 
 
Vinterbadning og sauna på Langebro d. 2. februar og 15. marts 
Vinterbadeforeningen ÅHH holder offentlig vinterbadning med sauna på Langebro.  
Tjek foreningens hjemmeside for de nærmere detaljer. 
 
Book en havnechef, d. 4. februar kl. 15-17 
Book tid på tlf. 49 28 10 80 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 
 
 
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  


