Repræsentantskabet for bådpladslejerne i Vedbæk Havn
Informationsbrev, maj 2021.

Nu begynder sejlsæsonen og dermed kommer der liv i hver en krog af vores dejlige havn.
I den anledning sender vi denne orientering.

1) I forbindelse med vores brev fra november, fik vi en række henvendelser fra jer, som vi har
behandlet og videregivet til Havnekontoret og havnens bestyrelse.
Vi modtager stadig meget gerne input fra jer på repraesentantskabet@vedbaek-havn.dk
2) Alle 156 både, der stod på parkeringspladsen, er nu sat i vandet og parkeringspladserne er
retableret, så vi forhåbentlig undgår parkeringskaos indtil videre.
Vi følger stadig op på parkeringssituationen.
3) Toiletudvidelsen i syd er i fuld gang og forventes færdig til juni. Det er kommunen, der
bygger for at imødekomme strandgæsternes behov og det betyder, at vi havnebrugere kan
beholde vores aflåste faciliteter.
4) Havnens miljø er i fokus. Desværre er der ofte olie på havnens vand, det må vi

hjælpes ad med at undgå.
Dykkerklubbens nyligt overståede aktion* og den nye Seabin afslører, at der lander
ting og sager i vandet som ikke ligefrem gavner miljøet. Der kan ske uheld, det ved
vi alle. Når det er sagt, så håber vi, at alle vil være med til at fremme et godt miljø
ved at skærpe opmærksomheden.
Da vi (endnu) ikke har affaldssortering i havnen skal vi benytte miljøskuret til giftigt
affald og meget gerne bruge den kommunale genbrugsplads til større ting.
5) Vores Havn er veldrevet. Der er lige aflagt regnskab for 2020. Det er gået godt og der er et
mindre overskud, selv om gælden fra havneudvidelsen stadig er under afvikling. Heldigvis
ser fremtiden udmærket ud. Alle bådpladser er udlejet og der er en venteliste på ca. 200
både. Hvis tendensen fortsætter, skal Havnebestyrelsen have tilpasset økonomien til den
nye situation.

*Link til dykkerklubbens aktion:
https://sn.dk/Rudersdal/SE-DE-UNIKKE-FOTOS-Affaldet-laa-gemt-underoverfladen/artikel/1429157?fbclid=IwAR2iT0dorWWpM3V0aj4pzBxnRXbaoMRBUUIwe9QAPB
ma_6BQkgyDp4DUsys
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