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Kære alle
I denne måned bliver min klumme kort, så der er mere spalteplads til at
fortælle om dette års Sjælland Rundt Sailing Week, som i år varer helt fra
onsdag d. 15. juni til søndag d. 19. juni.
Helsingør Sejlklub har – ud over at skabe rammerne om en traditionsrig
kapsejlads – lagt op til en havnefest for hele havnen og hele byen. Hvis ikke du
selv skal sejle, så kom og tag del i festlighederne. Midtermolen omdannes til
RaceVillage og festplads med udstillingsstande, foredrag, modelbådssejlads,
pålidelighedssejlads og koncerter. Det er dejligt at se samarbejderne blomstre
omkring arrangementet.
Jeg glæder mig til at opleve mit første Sjælland Rundt, og vi vil fra havnens side
gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe med, at arrangementet bliver en succes.
Med venlig hilsen
Martin Vestergaard, havnechef

HAVNEKONTORETS ÅBNINGSTID
Åbningstider

I juni er havnekontoret åbent alle hverdage kl. 8.00‐15.00 – om torsdagen
holder vi åbent til kl. 17. I weekenden og på helligdage er der lukket.
Havnevagten er ved telefonen på alle dage fra kl. 06.00‐18.00.
Uanset åbningstiden kan du altid skrive os en mail på
nordhavnen@helsingor.dk og træffe os i almindelig kontortid. Ofte kan der
også laves aftaler uden for åbningstiden, hvis du har et ærinde, der ikke kan
klares på mail eller telefon.

Havnens kommunikation

Her får du en kort guide til havnens kommunikationsplatforme
www.helsingor‐havne.dk er Helsingør Havnes officielle hjemmeside, hvorfra
du også kan finde link til vores engelske hjemmeside for krydstogtsfartøjer.
Helsingør Havne | Facebook er havnens officielle Facebookside. På siden kan
du læse nyheder fra vores hjemmeside. Vi deler også oplevelser og
begivenheder fra havnene. Der findes andre Facebook‐grupper, der også
handler om Nordhavnen og jolleanlæggene. Informationen på disse grupper
kommer dog ikke fra havnen.
Nordhavnen@helsingor.dk er vores direkte mailadresse. Hvis du har spørgsmål
eller andre uafklarede ting, så skriv os en mail, ring til os på tlf. 49281080 eller
kom ind på havnekontoret i åbningstiden. Den bedste kommunikation er altid
den direkte kommunikation, og vi finder løsninger på det meste eller kan give
dig forklaringen på det, du undrer dig over.

NORDHAVNEN

Beskeder til bådejerne

Havnen under Sjælland Rundt Sailing Week i næste uge
Arrangementet varer i år fra onsdag d. 15. juni til søndag d. 19. juni.
Opstillingen på Midtermolen begynder mandag d. 13. juni. Det kan ikke
undgås, at det kommer til at påvirke især jer, der har bådpladser omkring
Midtermolen. Vi håber, at I ligesom os glæder jer til et stort arrangement på
havnen, og at I derfor kan bære over med generne i ugen, det varer.
Alle master skal flyttes fra Midtermolen senest søndag d. 12. juni
Midtermolen skal omdannes til festplads for Sjælland Rundt. Derfor skal de,
der endnu har master liggende på Midtermolen, flytte dem senest på søndag
d. 12. juni, så opstillingen af festpladsen kan begynde mandag d. 13. juni.
Midtermolen lukkes for bilkørsel under Sjælland Rundt Sailing Week
Midtermolen lukkes for al ikke‐nødvendig bilkørsel fra om morgenen onsdag d.
15. juni til søndag d. 19. juni. Afspærringen er bemandet, så nødvendige
ærinder kan finde sted. PS: Hvis det ikke er strengt nødvendigt for dig at have
bil med på havnen under Sjælland Rundt, så brug med fordel et andet
transportmiddel. Hvis der er pres på parkeringspladserne, så brug gruspladsen.
Vores benzin‐ og dieseltank er ude af drift lige nu
Der er sket en akut fejl på vores tankstation. Der kommer en tekniker i dag.
Vi holder dig opdateret på havnens hjemmeside.
Det er ikke OK at kun 33 % bruger fri/optaget‐skiltene korrekt
At skabe en god havn kræver et samarbejde mellem havnepersonalet og
bådejerne. De fleste opgaver ligger hos havnepersonalet, men begge parter
har fx en rolle i, at havnen er attraktiv for gæstesejlere. Vores havneindretning
tillader ikke, at vi laver en egentlig gæstemole, så derfor er vi dybt afhængige
af, at bådejerne samvittighedsfuldt vender deres fri/optaget‐skilte korrekt.
Når man ligger på sin plads i havnen, skal skiltet altid stå på grønt. Det samme
gælder, hvis man er på tur med overnatning ude af havnen. Kun når man er på
endagstur uden overnatning, skal skiltet stå på rød.
Og det er her, jeg som udviklingsmedarbejder må komme med et lille opråb.
For ved en tur på broerne i dag, må jeg desværre konstatere, at 66% af skiltene
står på rød, selv om båden ligger på sin plads. Det betyder, at kun 33 % løser
bådejernes havneopgave korrekt.
Jeg tror, at I ville synes, at vi var trælse, hvis vi fra havnens side kun løste 33 %
af vores havneopgaver korrekt. Så skulle vi ikke se, om der kunne komme lidt
mere disciplin omkring korrekt brug af skiltene her i juni?
Mange hilsner
Lene 

Optagninger hver tirsdag og torsdag i juni
Vi udfører kortvarige optagninger hver tirsdag og torsdag indtil d. 23. juni.
Sidste mulige dato for søsætning er d. 30. juni. Vi er desværre løbet ind i et
flaskehalsproblem, da så mange både skal på land, at det er svært at nå at få
dem søsat igen. Vi tænker kreativt og løser problemet efter bedste evne.
I hele juli holder vi sommerferie for bådkørsel. Skal du op i juli, kan du i stedet
benytte en vognmand.

Drift og vedligehold

Det er vi i gang med nu:
 Servicering af gæstesejlere
 Kortvarige optagninger
 Oprydning på P‐pladserne, så de er klar til sommerbrug
 Fjernelse af gamle molehoved på bro 17 (afventer pt. materialer)
 Diverse reparationer
Kommende arbejder:
 Reparation af tag i vaskeriet
 Diverse ved vinterbadebroen (bademåtte og platform ved bruser)
 Maling af bygningen på Nordhavnsvej 2C
 Maling af plankeværk mod Strandpromenaden
 Indendørs maling af den hvide toiletbygning
 Reparationer af dæk på bro 2, 13 og 17

DE NYE VEDTÆGTER SENDES SNART I HØRING
Udkastet sendes i høring i denne
måned

I april besluttede politikerne, at havnens bearbejdede udkast til nye
vedtægter (eller nyt reglement, som det kommer til at hedde) må sendes i
høring hos bådpladslejerne og dem på ventelisten fra maj måned.
Det betyder, at alle bådpladslejere og dem på ventelisten inden
sommerferien vil modtage et udkast til det nye reglement og en vejledning
til, hvordan I giver jeres bemærkninger. Høringsperioden løber til efter
sommerferien – den konkrete dato vil stå i vejledningen. Når
høringsperioden slutter, vil høringssvarene blive gennemgået, og en
endelig version af reglementet vil blive udarbejdet og forelagt Byrådet til
godkendelse. Vi forventer, at vi kan tage det nye reglement i brug i
sejlsæson 2023.

JOLLEANLÆGGENE

Strandhave

Reparation af spillet
Wiren er endelig kommet, så vi kan få repareret spillet.

Langebro

Vinterbadernes sauna indvies d. 18. juni
Så er ibrugtagningstilladelsen til vinterbadeforeningen ÅHH’s sauna givet.
Saunaen indvies ved et festligt arrangement d. 18. juni. Stort tillykke til
vinterbaderne!
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 havnen og
jolleanlæggene

Bellevue Ocean Race, d. 11.‐12. juni
Nordisk mesterskab i kajaktypen surfski. Da ruten er afhængig af
vindretningen, har arrangøren tre alternative ruter. De to af ruterne har
Gummistranden som start‐ eller målområde, mens stævnet ikke kommer forbi
Helsingør ved den sidste vindretning. Hold øje med stævnets hjemmeside.
WELCOME ‐ bor‐klampenborg‐kajak
Sjælland Rundt Sailing Week, d. 15.‐19. juni
Der er lagt op til en stor og festlig havnebegivenhed, når Sjælland Rundt løber
af stablen. Læs hele programmet her: Program ‐ Sjælland Rundt Sailing Week
(sjaellandrundt.dk)
Ironman, d. 24. + 26. juni
Fredag d. 24. juni er der minitriatlon. I den forbindelse lukkes vejene omkring
Nordhavnen fra kl. 17‐22. Søndag d. 26. juni er der EM i triatlon, og her vil
cykelruten medføre vejlukninger fra kl. 5.30‐16.30. I kan holde jer orienteret
om detaljerne på IRONMAN ‐ Helsingør Kommune (helsingor.dk)

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)
Fra 1. juni til 31. august: alle hverdag kl. 8.00‐15.00
(torsdage er der åbent til kl. 17.00)
Husk at vi har lukket lørdag, søndag og helligdage.

Havnevagten

Telefon: +45 25 31 10 80
Træffetid:
Indtil d. 31. august: Alle dage fra kl. 6.00‐18.00.

