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Kære alle sammen
Mandag d. 10. januar fratrådte havnechef Jesper Schrøder efter fem år på
posten. Fredag d. 14. januar blev der holdt en velbesøgt afskedsreception for
ham på havnekontoret, hvor omkring 60 kollegaer, samarbejdspartnere,
bådejere og repræsentanter fra brugerudvalget var mødt op for at sige tak for
samarbejdet og ønske god vind fremover.
Havnemester Jan Hjort Christensen er indsat som konstitueret havnechef,
indtil en ny havnechef forventes ansat omkring maj måned.

HAVNEKONTORETS ÅBNINGSTID
Indtil udgangen af marts er havnekontoret åbent mandag, tirsdag, torsdag og
fredag fra kl. 9.00‐13.00. Om onsdagen og i weekenden holder vi lukket.
Havnevagten er ved telefonen på hverdage fra kl. 06.00‐16.00 og i weekender
og på helligdage fra kl. 6.30‐12.30.
Uanset åbningstiderne kan du altid skrive en mail på
nordhavnen@helsingor.dk og få fat i os i almindelig kontortid. Har du et
ærinde, der ikke kan klares på mail eller telefon, så kan der som næsten altid
laves en særlig aftale uden for den normale vinteråbningstid .

NORDHAVNEN

Beskeder til bådejerne

Nordhavnen slap godt gennem stormen Malik
Trods en forhøjet vandstand på omkring 1,35 m over daglig vande og
vindstød af orkanstyrke er Nordhavnen sluppet nådigt igennem stormen. Der
er for nuværende ikke konstateret alvorlige skader på hverken broer eller
installationer, og alle både på land har klaret sig igennem stormen. En enkelt
båd på vandet rev sig desværre løs, drev ud af havnen og forliste på
stensætningen ved Kronborg. Ejeren er kontaktet. Havnepersonalet er nu i
gang med at tilse både havn og både under roligere vejrforhold.
Kig til din båd efter stormen
Vi opfordrer alle til at tilse deres både såvel til lands som til vands efter
stormen.

Det yderste af bro 17 er afspærret
Ved en nylig dykkerinspektion af det gamle molehoved på bro 17 er det
konstateret, at molehoved og spunsvæg er i så dårlig stand, at færdsel og
anvendelse ikke længere er forsvarlig. Molehovedet er derfor blevet spærret
af, og kommunen er orienteret. Da udgifterne til udbedring oprindeligt først
var lagt ind i de kommunale budgetforhandlinger i 2025‐2026, er havnen i
dialog med kommunen om, hvad der nu skal ske.
Bro 22 er afspærret
Vi er i gang med en gennemgribende renovering af bro 22, så derfor er den
afspærret i øjeblikket.
Booking af søsætning
Der blev åbnet for søsætning d. 17. januar. Hvis du ikke allerede har booket
en tid, så kan du gå ind på havnens hjemmeside og gøre det.
Genoptagelse af vedtægtsarbejdet
Der er nu givet grønt lys til en genoptagelse af arbejdet med de nye
vedtægter. Den videre proces bliver sådan:






På baggrund af de 20 høringssvar, der er kommet ind, skrives et nyt
udkast til vedtægter. Udkastet drøftes med en jurist anbefalet af
lystbådehavnenes brancheorganisation FLID, samt med en af
kommunens jurister.
Til det nye udkast vil der være et notemateriale, der udpeger
væsentlige ændringer i forhold til de nuværende vedtægter, og hvad
årsagerne til ændringsforslagene er.
Det nye udkast inkl. noter forelægges politikerne, bearbejdes
eventuelt og sendes derefter i høring hos bådejerne.
Når de nye høringssvar kommer ind, bearbejdes vedtægtsudkastet
endnu en gang, og denne version af vedtægterne forelægges
politikerne til godkendelse.

På denne måde går de allerede indgivne 20 vigtige høringssvar ikke ’til spilde’,
og den politiske proces foregår korrekt.

Drift og vedligehold

Det er vi i gang med nu:
 Oprydning efter stormen Malik
 Akutte reparationsarbejder efter stormen, som vi selv kan udføre
 Renovering af bro 22
Kommende arbejder:
 Eksterne entreprenører udbedrer de skader efter stormen, som
havnen ikke selv kan reparere. Vi kan desværre ikke for nuværende
give en tidsprognose på, hvornår alt er udbedret igen.
 Fortsættelse af reparation og forbedring af bro 22
 Indendørs maling af den hvide toiletbygning
 Optimering og planlægning af næste års søsætninger

JOLLEANLÆGGENE

Strandhave

Skadesbesigtigelse efter stormen på Strandhave
Der er tilsyneladende ikke sket skader på jolleanlægget. Men opdager du
noget, som vi har overset, så giv os et praj.
Kig til din jolle efter stormen
Vi opfordrer alle til at tilse deres joller efter stormen.

Langebro

Omfattende skader på den korte bro efter stormen
Den lange bro og selve jollerampen har klaret stormen nogenlunde, og der
skal kun udføres mindre reparationer. Derimod er det gået hårdt ud over den
korte bro, hvor 2/3 er ødelagt. En ekstern tømrer er sat på genopbygningen,
da reparationerne overstiger, hvad vi selv har kapacitet til at lave.
Vi kan for nuværende ikke fortælle nærmere om, hvornår alle skader er
udbedret, og vi beder om forståelse for, at vi er nødt til at prioritere i, hvad
der først skal udbedres, og hvad der bliver nødt til at vente.
Tag også meget gerne et kig på din jolle efter stormen.
Toiletter og toiletdrift
Toiletterne på Langebro passes af Helsingør Kommune.
Ved driftsproblemer sendes en mail til Helsingør Kommune på
mmo37@helsingor.dk

KALENDER
Det sker på havnene og
jolleanlæggene

Vi har ingen arrangementer i kalenderen på Nordhavnen frem til påske.
Måske noget begynder at ske igen nu, hvor Corona‐restriktionerne er forbi?

KONTAKT OS
Driftsproblemer

Husk at melde ind, hvis du opdager driftsproblemer!
Kontakt havnekontoret, 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.
Kontaktinfo: nordhavnen@helsingor.dk / tlf. 49 28 10 80

Spørgsmål vedr.
‐ bådpladser
‐ booking, søsætning/optagning
‐ gæstepladser
‐ økonomi

Ændringer, opsigelse, venteliste eller rokeringsliste
Skriv eller ring til kontormedarbejder Lise Mørk.
Kontaktinfo: lmo53@helsingor.dk / tlf. 53 62 87 79
Gæstepladser samt booking af søsætning/optagning
Skriv eller ring til kontormedarbejder Zeynep Karatas.
Kontaktinfo: zka02@helsingor.dk / tlf. 53 61 87 79

Økonomi
Skriv eller ring til kontormedarbejder Liliana Hald.
Kontaktinfo: Lhald@helsingor.dk / tlf. 49 28 10 85

Arrangementer

Sådan får du tilladelse til at afholde et arrangement
Husk, at man skal have havnens tilladelse til at lave arrangementer på
havnens arealer. Kontakt udviklingsmedarbejder Lene Jensen, hvis du vil lave
et arrangement. Kontaktinfo: lej02@helsingor.dk / tlf. 25 31 10 91
Annoncering på hjemmeside, Facebook og nyhedsbrev
Hvis du vil have annonceret dit arrangement i nyhedsbrevet, på havnens
Facebookside eller på havnens hjemmeside, så skriv til
kommunikationsmedarbejder Lise Lotte Blicher Bendtsen.
Kontaktinfo: lisbe@helsingor.dk / tlf. 53 77 52 55

Kommentarer og ideer

Har du kommentarer og ideer til havnekontoret?
Skriv til udviklingsmedarbejder Lene Jensen på lej02@helsingor.dk

ÅBNINGSTIDER
Havnekontoret

Nordhavnsvej 13
3000 Helsingør
Denmark
Telefon: +45 49 28 10 80
E‐mail: nordhavnen@helsingor.dk
Åbningstider:
Fra 1. september til 31. maj: mandag, tirsdag, torsdag og
fredag kl. 9.00‐13.00 (onsdage lukket)
Husk at vi har lukket lørdag, søndag og helligdage.

Havnevagten

Telefon: +45 25 31 10 80
Træffetid:
Fra 1. november til 31. marts: Hverdage kl. 6.00‐16.00
Weekend fra kl. 6.30‐12.30.

