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Bådoptagning efteråret 2022 

 

Efter dialog med klubberne og efter en samlet vurdering af hvordan efterårets 

optagninger håndteres mest optimalt er Kerteminde Havne og Marina kommet frem til 

følgende: 

 

• Kerteminde Havne og Marina (herefter: KHM) entrerer med vognmænd for at 

sikre tilstrækkelig kapacitet efteråret igennem.  

 

• Vognmændene bookes i hele dage og afregnes direkte af KHM. 

 

• Den enkelte bådejer booker som hidtil optagning via bookingsystemet. 

 

Bemærk:  - Bookingsiden er flyttet til havnens nye hjemmeside 

www.kertemindehavn.dk –    under menuen ”kerteminde 

marina/fastligger/booking af kranløft” 

 

- Tidsintervallet pr. booking ændres fra 30 min. til 15 min.  

 

- Der åbnes som udgangspunkt for det antal dage der er 

nødvendige for at få alle både på land.  

 

- Såfremt at der er dage som ikke er er tilstrækkelig booket 

forbeholdes retten til at aflyse dagen med min. 2 dages varsel. 

Dette udelukkende for at kunne tilbyde så billig en pris som 

overhovedet muligt. 

 

- Den primære sæson for optagning løber tirsdage og torsdage 

fra 01. oktober til 01. december. Dog er det muligt at der åbnes 

for enkelte dage før og efter denne periode, såfremt at der er 

behov.  

 

• Havnen klargører standardstativ inden optagning.  

 

Det anbefales at skifte til havnens standardstiver allerede fra i år selvom der 

stadig er en vintersæson tilbage af overgangsperioden inden dette bliver 

obligatorisk. Giv meget gerne besked i så god tid som muligt ved ønske om 

overgang til standardstativ. Skriv til havn@kerteminde.dk med angivelse af dit 

pladsnummer, bådtype og navn. 

 

• Båden køres i standardstativet op til en midlertidig indrettet spuleplads. Her kan 

bådejeren spule bunden hvis dette ønskes, hvorefter at båden køres videre op på 

vinteropbevaringspladsen.  
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Vær opmærksom på at der bliver begrænset tid til at spule bund inden den næste 

båd skal til. Ønsker man at bruge mere tid på rengøring af bunden kan dette først 

ske når båden er kommet op på dens endelige plads og kun såfremt at det er 

muligt for havnen at stille spuler til rådighed.  

 

• Skal båden i eget stativ kan denne ikke flyttes med alle kranbiler der er til 

rådighed, hvorfor det kun er på specifikke dage hvor det bliver muligt at blive 

flyttet i eget stativ. De pågældende dage afhænger af hvilken kranbil der er i 

Kerteminde og kan løbende ses på hjemmesiden og bagerst i dette brev. 

 

Såfremt at en båd skal i eget stativ skal kranbilen bruge mere tid, hvorfor det er 

nødvendigt at booke 2 x 15 min. efter hinanden, så der er tid til at lastbilen kan 

flytte båden op på vinteropbevaringspladsen. 

 

Pris for optagning 

Taksten for kranløft i Kerteminde Havne og Marina’s takstblad er baseret på havnens 

egen kran. Da havnens kran er taget ud af drift tilbydes denne alternative løsning som 

den enkelte bådejer kan til- eller fravælge.  

 

Prisen på ekstern krankapacitet overstiger den nuværende pris i takstbladet og det er 

derfor nødvendigt at justere prisen pr. løft for at dække KHM’s direkte udgifter. Priserne 

er i efteråret 2022 som følger:  

 

Pris pr. løft i standardstativ:     800,- kr. inkl. moms 

Pris pr. løft i eget stativ:  1.200,- kr. inkl. moms 

 

Der er ikke indregnet overskud i ovenstående og priserne forudsætter at tidsplanen 

holder, hvorfor det forventes at den enkelte bådejer er klar til aftalt tid, og at optagningen 

sker i et positivt samarbejde mellem bådejer, havnens medarbejdere og kranens chauffør 

for at optagningerne foregår så gnidningsfrit og så hurtigt som muligt.     

 

Afbud/blive væk 

Afbud af bookede tider kan senest ske 2 hverdage førend optagning. Dermed får 

havnens medarbejdere tid rokere aftaler og udfylde eventuelle huller den pågældende 

dag så spildtid undgås.  

 

Hvis afbud sker senere end to hverdage førend aftalt tid, og det ikke er muligt at finde 

andre der ønsker at komme op i det pågældende tidsrum, skal der betales for den 

bookede tid.  

 

Det er naturligvis afgørende at kranbilen ikke skal holde og vente på eventuelle 

forsinkede både hvorfor at forsinkelser, som medfører ventetid ved kranbilen, skal 

betales selvom båden ikke bliver taget op.  

 

Hvis muligt kan forsinkede både blive taget op sidst på dagen, når alle dagens bookinger 

er overstået, men dette kan ikke garanteres. Omkostninger ved ekstra tid/optagning 

påhviler den pågældende bådejer.   
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Betaling 

Betaling for optagning afregnes direkte med havnens medarbejdere på dagen. Der kan 

enten betales med kreditkort eller via mobilepay.  

Vær opmærksom på at der tjekkes for eventuelle restancer inden optagning og at det 

ikke er muligt at blive taget op hvis der skyldes for havnepenge mv. 

 

Optagning med ”egen” kranbil 

Det er naturligvis stadig muligt selv at arrangere optagning og transport hvis båden skal 

flyttes fra havnens område. I de dage hvor havnen har arrangeret optagning er 

kranpladsen i marinaen dog reserveret til dette, hvorfor at eksterne vognmænd henvises 

til at tage både op ved Nordre Havnekaj.  

 

Opdaterede datoer for havnens optagninger kan, som tidligere skrevet, løbende ses på 

Kerteminde Havne og Marina’s hjemmeside. 

 

Arbejde ved mastekranen 

I de dage hvor havnen tager både op vil der være en del logistik og kørsel af stativer og 

både på og omkring kranpladsen. Derfor henstilles på det kraftigste at arbejde ved 

mastekranen begrænses i disse perioder og især, at der ikke efterlades master eller 

andre effekter på pladsen ved krankajen. Eventuel nødvendig flytning af master, efterladt 

på og omkring kranpladsen, sker på ejerens risiko. 

 

Der etableres en bufferplads ved masteskurerne til afrigning af master inden disse 

lægges i skuret (markeret med rødt). Hvis afringning af masten ikke kan nås samme dag 

som masten tages af skal masten flyttes op på bufferpladsen.  
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Kran datoer 

Pt. er det muligt at booke optagning på nedenstående datoer, med forbehold for 

ændringer. Hvis der eventuelt kommer ændringer vil disse blive offentliggjort på 

hjemmesiden og via havnens facebookside. 

 

Vær opmærksom på at det ikke er alle dage hvor det er muligt at blive flyttet i eget stativ 

og at der er begrænsning på bådens vægt, afhængig af hvilken kran der er booket den 

pågældende dag. 

 

Dag Dato Biltype Maks. Bådvægt (tons) Standardstativ Eget stativ 

mandag 26-sep Trækker med kran 15 x -  

Tirsdag 04-okt Ladbil med kran 9 x x 

Torsdag 06-okt Ladbil med kran 9 x x 

Tirsdag 11-okt Ladbil med kran 9 x x 

Torsdag 12-okt Ladbil med kran 9 x x 

Tirsdag 18-okt Trækker med kran 15 x - 

Torsdag 20-okt Ladbil med kran 9 x x 

Tirsdag 25-okt Ladbil med kran 9 x x 

Torsdag 27-okt Ladbil med kran 9 x x 

Tirsdag 01-nov Ladbil med kran 9 x x 

Torsdag 03-nov Trækker med kran 15 x - 

Tirsdag 08-nov Ladbil med kran 9 x x 

Torsdag 10-nov Ladbil med kran 9 x x 

Tirsdag 15-nov Ladbil med kran 9 x x 

Torsdag 17-nov Trækker med kran 15 x - 

Tirsdag 22-nov Ladbil med kran 9 x x 

Torsdag 24-nov Ladbil med kran 9 x x 

Tirsdag 29-nov Trækker med kran 15 x - 
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