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HAVNENYHEDSBREV JULI 2018
9. JUNI – EN FESTDAG I HAVNENE
Lørdag den 9. juni var en dag der stod i vandets tegn i det meste af Vordingborg Kommune.
5 af vores 9 havne deltog med stor succes i ” Havnens dag ”, som er del af Nordea Fondens Vild
Med Vand projekt. Der var rigtig mange besøgende og styregrupperne i de respektive havne
havde formået at sammensætte nogle virkelige spændende programmer. Det vil vi I
havneorganisationen gerne takke jer alle for.
I Vordingborg Nordhavn var der fuldt fart på hele dagen. Ud over at havnen deltog i ”Havnens
dag”, så afholdte idrætsrådet ”Aktiv Havn”, hvor foreninger fra hele kommunen kom forbi og viste
deres tilbud frem.
Det var også i Vordingborg Nordhavn, at Vordingborgs nye satsning ”Blå Eventyr” blev lanceret.
”Blå Eventyr” er et kort, som viser alle de muligheder der er ved, på og under vandet i hele
kommunen. Kortet findes også digitalt på www.blaaeventyr.dk. Kortet bliver løbende opdateret, og
har du forslag, så hører arbejdsgruppen bag eventyrene gerne fra dig. Du kan se mere om det hele
på hjemmesiden.
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VANDUGEN 2018
Vandugen startede lørdag den 9. juni, og der har i hele uge 24 været fokus på vandaktiviteter for
store og små. Der var i år mere end 70 tilmeldte events. Styregruppen bag Vandugen melder om
gode besøgstal, og det er vi glade for. Vi har 385 km unik kyststrækning i Vordingborg Kommune,
så det, at Vordingborg Kommune vælger at sætte fokus på vandet i en hel uge, er til glæde for alle,
og specielt os på havnene er glade for, at endnu flere kan blive vilde med vand.
STEGE – 750 ÅRS JUBILÆUM
I år kan Stege holde 750 års fødselsdag som købstad. Det bliver fejret med et væld af
arrangementer – teater i gaderne, koncerter, udstillinger, markeder og folkefester.
En del af aktiviteterne er på eller tæt på havnen. Så hvis du planlægger sejlerferie til
Stege, så kan du med fordel holde dig opdateret om programmet for det store jubilæum
på www.stege750.dk
KALVEHAVE HAVN – NU MED ISKUTTER
Nu er der endnu en god grund til at lægge vejen forbi Kalvehave Havn. Ejeren af Cafe Mocc@
Præstø har valgt at åbne en iskutter på Kalvehave Havn. Det blev fejret den 9. juni med musik ved
kutteren. Velkommen ombord.
BAREN ER ÅBEN – KLINTHOLM HAVN
Fredag den 22. juni slog Pier to Heaven igen dørene op til endnu en sæson på Klintholm havn. Så
nu kan alle vores mange gæstesejlere nyde en lækker rom fra Nordbohandlen på Nyord, en Isle of
Møn Gin eller noget helt tredje.
Læg vejen forbi, der er noget for enhver smag.
MASNEDSUND – NU MED OVERDÆKKET TERRASSE
På Masnedsund havn er der lige nu blevet etableret en overdækket terrasse, så der er endnu et
tilbud på havnen. Den er lavet sammen med dygtige frivillige, som har givet en meget stor og
værdsat hånd. Den overdækket terrasse har også gjort det muligt, at vi kan tilbyde alle
forbipasserende turistinformationsmateriale og et skønt sted at hvile sine trætte ben.

HÅRBØLLE HAVNE HØKER
Vi har i tidligere fortalt om arbejdet med, at sætte lokaler i stand på Hårbølle Havn. Arbejdet er nu
færdigt og lørdag den 16. juni kunne Hårbølle Havne Høker for første gang slå dørene op. Det var
et velbesøgt arrangement med mange besøgende, god kaffe og musik på havnen. Vi håber at
moderniseringen af Hårbølle Havn kan tiltrække flere sejlere til den lille perle, vi har i Hårbølle.
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AFSPÆRRING MASNEDSUND
Mandag i uge 26 påbegyndes afspærring af den østligste del af kajen i Vordingborg Sydhavn, da
der skal gøres plads til de store pramme med fundamenter og broelementer til den nye
jernbanebro.
Omkring uge 29 afspærres også den vestligste del af kajen, inkl. træbadebroen ved Kulturarkaden.
Efter det kommer den store kran på flydepram og begynder at montere de store fundamenter og
broelementer. I første uge af august forventes det, at det hele er løftet på plads, så afspærringen
kan blive fjernet igen.
Når der arbejdes med de store elementer så bliver det spektakulært og imponerende at se på men det er store og meget voldsomme kræfter som slippes løs. Derfor er det nødvendigt at
afspærre, så promenaden langs vandet ikke er tilgængelig som normalt.
Husk også, at det ikke er muligt at sejle gennem Masnedsund, mens brobyggeriet står på. Der er
både ankertrosser til de store pramme, arbejdsfartøjer og dykkere i vandet, som fritidssejlere skal
være meget opmærksomme på.
Man kan finde mere information på https://www.bane.dk/Borger/Baneprojekter/Ringsted_Femern-

Banen/Nyheder/Kajen-ved-Masnedsund-afspaerret
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NYT SLÆBESTED – STEGE
Det nye slæbested er snart færdigt. Det har været et udfordrende anlæg på grund af det våde
forår, der har gjort, at jorden har været alt for våd til, at projektet kunne færdiggøres.
På grund af de store vandmængder har vi valgt at nedgrave dræn, så vi fremover kan undgå for
meget vand. Der er lagt nyt asfalt, og opsat fodhegn.
BEAS
Det har længe stået højt på vores ønskeliste at få et samlet system til at håndtere bådpladser,
ventelister, fakturaer mv. Vi har brugt foråret på at undersøge markedet, se hvad de har i andre
havne, som ligner os lidt, for at finde det bedste system. Valget er faldet på BEAS. Vi har aftalt en
implementeringsplan, som starter lige efter sommerferien med uddannelse af vores folk og
overflytning af alle vores data og siden testkørsel, så det hele kan være flyvefærdigt til 1. januar
2019. Det svarer til det system, som de for ganske nylig har indført i Køge Marina og har haft gode
erfaringer med.
OPKRÆVNINGER ER UDSENDT
Fakturaer for vinterleje 2017/18 samt sommerleje for 2018 er sendt ud til samtlige brugere i
Vordingborg Lystbådehavne via E-Boks.
Har man ikke E-boks, fremsendes faktura med almindelig post.
Er der spørgsmål til det fremsendte, bedes man henvende sig til havnefogeden i den pågældende
havn.
GÆSTETAL
Vi følger nøje med i, hvordan sæsonen forløber på gæstesejlersiden. De første rapporter viser en
lille stigning i antallet af gæstesejlere allerede nu. Vi håber selvfølgelig, stigningen fortsætter, samt
at vejret er med os, så vi kan få en god sæson.
REDNINGSUDSTYR PÅ PRÆSTØ HAVN
Præstø Havn er blevet forsynet med nyt sikkerhedsudstyr i form af redningsstiger og
redningskranse.
Det er bådejere fra Præstø Havn, som har ydet en meget stor frivillig indsats med arbejdet, og det
vil vi gerne sige mange tak for.
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PERSONALE
Vores gode havnefoged i Masnedsund Havn har af personlige årsager valgt at sige farvel til livet
som havnefoged. Vi siger stor tak for indsatsen og ønsker Ove alt det bedste fremover. Samtidig
siger vil velkommen til Rigo som ny havneassistent i Masnedsund Havn. Rigo skulle egentlig være
sommerafløser i Klintholm, men var frisk på at løfte opgaven som havneassistent, indtil vi får lavet
et opslag og får ansat en ny fast mand på havnen. I Klintholm får vi hjælp af to friske piger som
sommerhjælpere, Hanna og Frederikke, mens Vagn hjælper til i Stege hen over sommeren.

AFSKEDSRECEPTION
Efter 36 år på Præstø Havn som Havnefoged, har Helmuth Jacobsen besluttet at gå på efterløn.
Derfor holder vi sammen med Helmuth og Præstø Havns Havnebestyrelse, Cafe Mocca, Siv & Co,
Iskutteren, Præstø Sejlklub og Præstø Bådejerklub afskedsreception den 10. august kl. 14:00 for
bådejere, kollegaer, samarbejdspartnere, venner og familie.
Receptionen afholdes i sejlklubbens lokale – Dambæks Havehus.
Vi håber du/I vil komme og markere dagen sammen med Helmuth.
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INDVIELSE AF HAVNETRAPPE OG BYTORV I KLINTHOLM
Fredag den 29. juni 2018 indviede vi sammen med Realdania det nye Bytorv og Havnetrappe på
Klintholm Havn, som skal være med til at forskønne Klintholm havn, så endnu flere får lyst til at
komme forbi og nyde stedet. De nye tiltag er en del af Realdanias ”Stedet tæller”.

KULTUNAUT – OPRET JERES ARRANGEMENT
Vi har fra i år indgået samarbejde med Marinaguide, som samarbejder med Kultunaut. Kultunaut er
en platform, hvor man kan oprette sit arrangement, som vil blive vist i en stor kalender, hvor man
kan vælge område eller arrangementstype, når man gerne vil se hvad der sker i et område. På
Marinaguide har hver havn sit eget link til Kultunaut, så gæstesejlere kan se de tilbud der er i og
tæt ved den respektive havn.
Vi vil gerne opfordre jer til at indtaste jeres arrangement, så flere kan få info og måske deltage i
jeres arrangement.
FACEBOOK BEDØMMELSER
Hjælp os – Vi har rigtig mange af jer faste brugere af vores havne, som følger vores havne på
Facebook. En del af vores følgere er også gæstesejlere. Nogen tjekker også profilerne ud for at
søge inspiration til deres sejlerferie. Derfor forsøger vi hele tiden at lave opslag, der er målrettet til
både gæster og fastliggere.
Men vi kan godt bruge din stemme. Facebook har en bedømmelsesfunktion, så besøgende kan se
havnenes karakter fra 1-5. Gå ind på havnenes Facebook sider, hvis du har lyst til at give os en
bedømmelse.
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TRIPADVISOR – HJÆLP OS
Som tidligere nævnt, så har vi oprettet alle vores havne på platformen, Tripadvisor. Så kan
brugerne der søger på en by, arrangement eller seværdighed se, at vores havnene er en
mulighed, med hver deres unikke ting fremhævet. For at havnene får en høj placering, så skal de
have nogle anmeldelser, så derfor, giv os en anmeldelse. Vi har indsat links til hver enkel havn, så
du let kan gå ind og anmelde.
TRAVELDUDES
I forbindelse med markedsføringskampagnen af den nye cykelrute N8 Østersøruten, besøgte
influencerne, TravelDudes, Vordingborg kommune. VisitSydsjælland-Møn koordinerede deres
besøg i regionen sammen med VisitDenmark, som står for kampagnen. TravelDudes besøgte 10
destinationer på deres 25 dage rundt omkring i hele Danmark. De boede på Bakkegaard
Gæstgiveri på Møn og besøgte blandt andet Møns Klint, Klintholm havn, GeoCenter Møns Klint og
sluttede deres besøg i vores del af Danmark med en tur ombord Færgen Ida. Hele N8-kampagnen
forventes at lancere i løbet af august.
SAMARBEJDSGRUNDLAG
I foråret har vi haft en proces i gang om et nyt samarbejdsgrundlag. Det er nu blevet godkendt i
Kommunalbestyrelsen. Du kan se det på www.vordingborg.dk/havne
Den 23. august har vi inviteret formændene for de gamle havnebestyrelser til møde, hvor vi skal se
på, hvordan vi kommer videre og får dannet de nye lokale havneudvalg og får omsat
samarbejdsgrundlaget til praksis.

BOMME
Det er næppe nogen hemmelighed, at bommene, især fotocellerne til at styre bommene, har voldt
store problemer. Vi har derfor haft fat i leverandøren af bommene, som nu er ved at installere
vejsløjfer på alle slæbestederne. Det er den type vejsløjfer og styringsenheder, som passer til
bommene. Med tiden vil bommene også kunne fjernstyres hjemmefra, når de bliver tilsluttet
havnenes wifi.

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSER
Vi har netop lagt spørgeskemaer ud tilgængeligt til alle gæstesejlerne på alle vores 9 havne. Vi
håber så mange som muligt udfylder skemaet, så vi får noget materiale tilbage, som vi kan
evaluerer på efter sæsonen. Vi har især lagt vægt på, hvad der skal til for gæstesejlerne bliver lidt
længere og hvor de har hørt om os. På den måde kan vi målrette markedsføringen til næste
sæson, og vi får en indikator på, hvad det er der er vigtigt for gæstesejlerne, så vi kan udvikle
havnene og dermed blive en mere attraktiv destination.
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TURISTINFORMATIONER
8 af vores 9 havne er nu blevet til turistinformationer. Der er blevet opsat henvisningsskilte, holdere
og der er kommet en masse materiale, som besøgende til havnene og byerne i nærheden kan
benytte. Havnepersonalet deltager i e-learningskurser, så de kan hjælpe gæsterne bedst muligt.
Hvis du gerne vil vide mere om, hvad der foregår i Visit Sydsjælland og Møn destinationen over
sommeren, så er der rigtig meget information at hente i VISM nyhedsbrev. Du kan tilmelde dig på:
https://www.sydkystdanmark.dk/danmark/tilmeld-dig-sydkystdanmarks-nyhedsbrev
NÆSTE NYHEDSBREV OG RIGTIG GOD SOMMER
Næste nyhedsbrev forventes at udkomme i august.
Vi vil ønske jer alle en rigtig god sommer med masser af solskin, hyggestunder på båden og på
vores havne.
Vi glæder os til at se jer alle derude.
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