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SÆSON 2018
Sæsonen lakker mod enden. Heldigvis kan vi kigge tilbage på en sæson, der er gået rigtig godt for
vores havne. Vi har haft rigtig mange besøgende i næsten alle havne. Ikke kun gæstesejlere, men
også fastliggere, der har været på tur rundt i de andre havne end ”deres egne”. Havnene har hver
især haft glæde af foreninger og frivillige, som har skabt liv i havnene til glæde for sejlere, byens
borgere og de mange turister, der har lagt vejen forbi.
GÆSTETAL PR. 1. OKTOBER 2018
Vi har haft positiv fremgang i antallet af gæstesejlere i vores havne. Havne der især har toppet i år
er Bogø, Hårbølle og Kalvehave.
Vordingborg Nordhavn er desværre gået glip af besøg pga. dybderne. Vi er nu ved at indhente
tilbud på oprensning, så vi kan få renset op i vore havne, særligt i Nordhavnen, før bådene
kommer i vandet igen i 2019.
VEDTÆGTER FOR HAVNERÅD – HAVNEUDVALG
Udvalget for Plan og Teknik vedtog på deres møde 5. september nye vedtægter for de kommende
lokale havneudvalg og det nye tværgående havneråd. Så er rammerne klar, og havnenes mange
interessenter kan begynde at fylde dem ud og i løbet af efteråret udpege medlemmer til de nye
samarbejdsfora. Målet er, at de nye lokale havneudvalg er på plads inden jul, og at det nye
tværgående havneråd kan mødes første gang i januar. For nærmere information om de nye
samarbejdsfora – læs vores samarbejdsgrundlag eller kontakt havnechefen.
NYT ADMINISTRATIONSPROGRAM
Hidtil har vi haft flere systemer til at holde styr på alle vores fastliggere. For at få en mere smidig og
professionel arbejdsgang får vi fra 1. januar 2019 et nyt samlet system, leveret af BEAS. Køge
Marina har netop implementeret samme system og fortæller, at arbejdsgange bliver mere smidige
og effektive. Havnefogederne er i disse uger i gang med at blive lært op, og de næste uger går
med manuelt at få lagt alt ind fra det gamle program. Det kunne desværre ikke konverteres
automatisk. Fordelen er, at vi får gravet alt godt i gennem og - forhåbentlig – ryddet godt op i
informationerne, så alt er aktuelt og opdateret.
DET NYE SLÆBESTED I STEGE
Det nye slæbested er blevet færdigt. Det er testet af de lokale sejlere, som har meddelt det fungere
præcis som det skal, og der er god plads. Så nu er vi klar til at tage imod de store trailerbåde, så
de kan sejle ud fra Stege Havn, og ikke kun fra Kalvehave. Det bliver en stor hjælp, specielt til
Dansk Brakvands Cup, hvor omkring 75 både skal i og op på en weekend.
Stege Havn er også blevet forskønnet med ny asfaltbelægning. Ud over at det forskønner havnen,
så gør asfalten også havnen mere sikker at færdes på.
STRANDRENSNING I HÅRBØLLE
Møn Klatreklub deltog i år med Ren Natur fra Hårbølle havn, hvor de samlede affald langs
strandene ved Hårbølle Havn. Tak for hjælpen med at forskønne området, og minimere affald.
Hårbølle Havne Høker takkede klatreklubben med ”tak for hjælpen is og kaffe”.
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BALTIC 2
De fleste har hørt om Vattenfall, som har udpeget Klintholm Havn til servicehavn for vindmøllerne
på Kriegers Flak. Nu har et stort tysk selskab kigget med interesse på Klintholm – også. Selskabet
ejer vindmølleparken Baltic 2 med 80 havvindmøller. Fra 2020 skal selskabet drive og servicere
sine møller fra en servicehavn med ca. 20 arbejdspladser, lager/kontorbygning og
indkvarteringsmulighed for medarbejderne. Det kunne blive Klintholm, som bliver udpeget til den
opgave. Vi har budt på opgaven og venter nu i spænding.

BRAKVANDS CUP 2018
Fredag den 5. oktober lyder startskuddet til en af de største fiskekonkurrencer i brakvand i
Danmark – Brakvands Cup Møn. Konkurrencen foregår fra fredag den 05-10-2018 til søndag den
07-10-2018 i brakvandet ved Møn. Det er ikke småting der er på spil. Der fiskes for
Danmarksmesterskabet efter gedder og aborrer Startskuddet lyder lørdag den 6. oktober kl.
7:30.Kl 17:00 er der præmie til dagens største gedde og aborre. Søndag kl. 15:30 kåres årets
vinder af Brakvandscup 2018. Kig forbi Stege Havn, når bådene kommer ind, og se hvem der løber
med de eftertragtede titler. Du kan læse meget mere om det hele på Møn trollings hjemmeside.
SILDEMARKED PÅ STEGE HAVN BLEV IGEN I ÅR EN STOR SUCCES
Første weekend i september var der traditionen tro Sildemarked på Stege Havn. Rigtig mange
havde valgt at lægge vejen forbi, hvor man blandt andet kunne købe specialiteter, sejle med de to
lokal historiske skibe Færgen MØN og Røret fra Nyord, opleve et ægte middelaldermarked, og ikke
mindst nyde det Stege Havns Sildemarked er allermest kendt for, nemlig Sort Sild.
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UNDINE II – UNDERVANDSPROJEKT
Vordingborg kommune er partner i et stort EU-projekt der har til formål at sætte fokus på arter og
livet under vand i Østersøen.
Projektet har fået lavet en ny folder med snorkel- og dykkerspots. Flere af disse spots ligger i vores
havne, så skynd dig at få fat i en folder på en af vores havne, hvis du også vil opleve det specielle
dyreliv under vand, som vi er så heldige at have langs vores 385 km. lange kyststrækning.
UNDINE II var også repræsenterer på Sildemarkedet i Stege, hvor de havde opsat et stort
havfiskeakvarium, hvor de besøgende kunne se de arter der er i og omkring Stege Havn. De
havde også opstillet det store ”klap en fisk” kar, hvor børn og barnlige sjæle kunne røre ved fladfisk
m.m.

HÅRBØLLE HAVNE HØKER KOM GODT FRA START
Hårbølle Havne Høker slog for første gang dørene op på Hårbølle Havn i sæson 2018. De er
kommet rigtig godt fra start med rigtig mange kunder, både lokale, sejlere og turister i området. Det
har i den grad givet havnen et løft i den positive retning, og når Høkerne har åbent, er der altid en
god og afslappet stemning på havnen. De har igennem sæsonen arrangeret en del
aftenunderholdning med musik, dans og spisning. Høkeren er lukket ned for denne sæson. De
vender stærkt tilbage i 2019 – så læg endelig sejlturen forbi Hårbølle, og oplev den lille unikke
perle havnen er ved at blive til.
BOOM PÅ BOGØ - MASSER AF GÆSTESEJLERE DENNE SÆSON
Bogø Havn har denne sæson virkelig øget antallet af gæstesejlere. De har haft en markant
fremgang fra sidste sæson. Bogø Havn er specielt kendetegnet ved at være havn for den gamle
træfærge, Færgen Ida, som sommeren igennem sejler mellem Stubbekøbing og Bogø. Flere
nationale og internationale cykelruter går den vej, og der har denne sommer været rigtig mange
cykelturister forbi Bogø Havn, som har nydt godt af omgivelserne og faciliteterne. Shelterpladsen
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på Bogø Havn har også denne sommer været flittigt benyttet. Blandt andet lagde søspejderne
Vordingborg forbi.
ÅLEHUSET I KLINTHOLM
Der er fundet en køber: Årets kok 2018, Jesper, som vil åbne en restaurant, der en dag skal
blande sig i kampen om stjernerne, Michelin-stjernerne. Vi byder Jesper varmt velkommen og
glæder os til at se projektet folde sig ud og smage den lækre mad.
JERNEBÅDENE I KLINTHOLM
Jernbådene på Klintholm Havn er på vej videre. Efter flere års ophold på Klintholm Havn, lykkedes
det bedddingsselskabet at søsætte skibene d. 29. august 2018.
Mange gæster har spurgt til bådenes historie. Bådene er nu på vej med deres ejere til nye eventyr.
De skal begge genopbygges og der venter et længere arbejde med at få apteringen og de andre
detaljer klar. Vi ønsker dem en god rejse.

SKÅNINGE HAVN – EN LILLE PERLE FOR DE LOKALE
På Skåninge Havn kommer der meget få gæstesejlere igennem sæsonen. Til gengæld er det det
mest besøgte område på hele Bogø om sommeren. De fleste fastboende på øen tager på
Skånningen og bader og griller, det samme gør mange turister. De fleste aftener er der gang i grill,
hygge og bål på havnen. Fra denne sæson er det også blevet muligt, at benytte den nye sauna,
som vinterbaderne har investeret i, mod et lille beskedent beløb.
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SOMMERCAMP PÅ STEGE HAVN
Stege Havn har igen i år haft besøg af Skovshoved sejlklub. De kom med 30 børn på deres
sommerferie camp, Køge bugt ungdom afdeling var der med 20 år. Alle havde en rigtig god tur til
Stege Havn, og nød godt af faciliteterne og omgivelserne og byens puls.
DE MØNSKE HAVNE NYDER GODT AF DE PRISVINDENDE SUCCESER PÅ MØN
Vores mønske havne nyder alle godt af de prisvindende succeser som Møn har. Dark Sky som har
vundet nationale og internationale priser, Camønoen og hele UNESCO’s Biosfære område er med
til at gøre de mønske havne attraktive. Men det er ikke kun prisvindende succeser. Også
Folkemødet, Sildemarkedet, fiskekonkurrencer, og de mønske specialiteter lokker folk til øen. Vi
mærker meget stor interesse fra vores gæster, som spørger meget interesseret ind til alle
seværdighederne, hvordan man kommer der til og så videre. Gæstesejlerne nyder godt af, at de
kan komme med bus rundt fra havnen i Stege til Møns Klint og til Vordingborg.
GENNEMSEJLING VED MASNEDSUND BROEN.
Aarsleffs pramme er nu væk, men afvisningsbøjerne står der endnu. Af sikkerhedsmæssige
hensyn er der forbud mod at sejle igennem. Mindre motorbåde kan godt passere under broerne,
og det er fristende nu, hvor prammene er væk, men det er stadig farligt. Ved bropillerne er der
betonelementer under vandets overflade, der ikke er synlige. Det kan være farligt at sejle for tæt
på dem, hvis man rammer dem. Man er velkommen til at se på deres arbejde fra kajen, men fra
vandsiden må man ikke opholde sig. Det vil vi gerne bede jer alle respektere, så der ikke sker
skader på nogen eller noget.
FARVEL TIL BOMMENE VED SLÆBESTEDERNE
Udvalget for Plan og Teknik har evalueret forsøgene på at få bommene til at køre i stabil drift. På
baggrund af vores forsøgsperiode hen over foråret og sommeren har Udvalget konkluderet, at det
ikke er muligt at opnå en tilstrækkelig stabil og gnidningsfri drift. Derfor går vi nu tilbage til det
gamle system med dagsbilletter og årskort med mærkater, som man sætter på sin båd og sin
anhænger. Tak for jeres tålmodighed. Man kan få refunderet sit depositum og restbeløb på
havnekontorene.
KAJAKPOLO CAMP
I Vordingborg Nordhavn blev der i sommers for første gang afholdt Kajakpolo summercamp. Der
var 26 unge der deltog, hvor ca. 6 -7 frivillige har deltaget for at gennemføre arrangementet.
Campen er blevet til via. et samarbejde mellem Dansk Kano og Kajakforbund, Vordingborg Ro- og
Kajaklub, med økonomisk støtte fra Kultur og Fritid/Vordingborg Kommune.
Ideen bygger på de visioner som kommunen har udstukket for samarbejdet mellem foreninger og
kommune. Ved at invitere de dygtigste danske kajakpolospillere til Vordingborg på camp var det
intentionen at få unge med fra Vordingborg Kommune.
Campen blev en kæmpe succes og fortsætter til næste år, hvor den gennemføres 30. juni - 3. juli.
Der er igen en invitation på ved ud til alle skoler, hvor klubben gerne vil samarbejde med skoler om
at skabe et forløb mellem skole og klub.
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HVAD SKAL BARNET HEDDE?
Vi har købt en ny havnebåd til Vordingborg Nordhavn. Vi er lidt i tvivl om, hvad den skal hedde.
Derfor har vi lavet et opslag på Facebook, hvor du kan komme med dit bud på et navn. Vi skal
have dit bud inden den 1. november 2018.
FØRSTE SÆSON SOM TURISTINFORMATION
I denne sæson har 7 ud af vores 9 havne også fungeret som turistinformationer for de sejlende og
byernes mange turister. Det har betydet, at vi har kunne tilbyde vores gæster mere information om
ting der sker i området, og hvad der er af seværdigheder i nærheden. Til børnefamilierne har vi
kunne uddele Funpass, som har givet fri entre til destinationens seværdigheder.
Vi har oplevet mere liv på havnene fra byens gæster der har benyttet turistinformationernes
muligheder. Vores havnefogeder har altid ydet en meget stor service over for alle gæster, så for
dem har der ikke været den store ændring, bortset fra, at de nu har et bredere udvalg at tilbyde.
EFTERÅRET
Efteråret er i gang. Det betyder vi er i gang med forskellige arbejder på alle vores havne. Vi er
også ved at klargøre til vinteren. Vinteren betyder også, at vores havnefogeder bruger tiden på at
få afspadseret mange af deres sommertimer og på at få holdt noget ferie. I administrationen
arbejder vi på sæson 2019. Næste nummer af nyhedsbrevet forventes at udkomme i først i det nye
år.
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