DET GØR VEDBÆK HAVNEDAG
TIL NOGET HELT SPECIELT
“Foreningen Vedbæk Havnedag er blevet tildelt Nordeas “Skulderklappris” i 2015. En markant og flot
frivillig indsats gennem flere år til årlig glæde for rigtig mange borgere”
Jens Ive, borgmester

HVAD ER VEDBÆK HAVNEDAG?
En årlig søndag på havnen og strandene i Vedbæk i august med havnestemning og mange spændende aktiviteter og oplevelser for hele familien. En havnedag med fokus på vandet og havnens miljø
med søsportsaktiviteter, markedsplads med handelsliv, gratis aktiviteter for børnene, opvisninger,
teater, musik, dans, kunst, konkurrencer og lækkerier for mave og gane.
”Vedbæk Havnedag har stort fokus på havnens miljø, havnens brugere, samarbejdet og de kulturelle værdier
i Vedbæk området. Vi har haft succes med at tilbyde familie- og børneaktiviteter, så alle kan få en god og
hyggelig dag med gratis aktiviteter på havnen i Vedbæk”
Tom Olsen, havnefoged

HVEM STÅR BAG VEDBÆK HAVNEDAG?

VEDBÆK
HAVNEDAG
Vedbæk Havnedag er en årligt tilbagevendende begivenhed for hele familien med underholdning
og aktiviteter for alle. Arrangementet inddrager i videst muligt omfang lokalsamfundet omkring
Vedbæk og alle havnens brugere, og programmet og aktiviteterne afspejler derfor foreningslivet,
handelslivet, kulturlivet – og livet på havnen og på strandene omkring den.

Vedbæk Havnedag er etableret, udviklet og arrangeret af Foreningen Vedbæk Havnedag, som består
af frivillige initiativtagere fra Vedbæk, repræsentanter for havnens samarbejdsudvalg, Rudersdal
Kulturparaply,Vedbæk Handels- og Erhvervsforening og Vedbæk Havn.Vedbæk Havnedag planlægges
og arrangeres af havnedagsudvalget i samarbejde med Kulturområdet i Rudersdal Kommune.
”Opbygningen af Vedbæk Havnedag er historien om et lokalt initiativ, et rigtigt godt tværgående samarbejde
mellem lokale kræfter, foreninger, handelslivet i Vedbæk og kommunen samt udviklingen fra et foto af en
måge på en havnepæl i Vedbæk Havn, der blev til et logo og et brand for en årlig aktivitet i Rudersdal
Kommune”
Lars Wiskum, intiativtager og formand Foreningen Vedbæk Havnedag

KONTAKT OG INFORMATIONER OM VEDBÆK HAVNEDAG
WWW.VEDBÆKHAVNEDAG.DK OG FACEBOOK.COM/VEDBAEKHAVNEDAG
Ved henvendelser kontaktes formand for Foreningen Vedbæk Havnedag
formand.vhd@gmail.com

WWW.VEDBÆKHAVNEDAG.DK

DE GØR VEDBÆK HAVNEDAG TIL NOGET HELT SPECIELT
LOKALE VIRKSOMHEDER OG ILDSJÆLE
Foreningen Vedbæk Havnedag modtog i 2015 Nordeas “Skulderklappris” indstillet af
Rudersdal Kommune.Vedbæk Havnedag er blevet en af de største faste årlige udendørs
aktiviteter i Rudersdal Kommune med mange tusinde besøgende, der kommer fra såvel
Rudersdal Kommune som omkringliggende kommuner. Temaer for havnedagen sætter
først og fremmest fokus på havnens miljø, sand og vand og baseres på gratis aktiviteter.
Vedbæk Havnedag afholdes en søndag i august.

FORENINGERNE OG HAVNENS AKTIVITETER
Vedbæk Havnedag er et lokalt initiativ, der siden 2009 har udviklet sig til at blive en tradition, der forener lokale foreninger og ildsjæle, havnens brugere og Rudersdal Kommune.
Havnedagen sætter fokus på vandet og havnens miljø, søsportsaktiviteter, markedsplads
med handelsliv, gratis aktiviteter for børnene, opvisninger, teater, musik, dans, kunst,
konkurrencer og – naturligvis – lækkerier til ganen og maven.

SPONSORER OG KULTURLIVET
Vedbæk Havnedag er en familiebegivenhed med mange spændende aktiviteter og
muligheder, som udover havnen inddrager foreningslivet, kulturlivet og handelslivet.
Grundlaget for økonomien bag de mange tilbud og gratis aktiviteter til Vedbæk Havnedag
er et godt samarbejde med sponsorer, kulturlivet,Vedbæk Havn samt
virksomheder og foreninger, der får mulighed for at præsentere deres tilbud og produkter.

“Vedbæk kajakklub har siden starten på Vedbæk Havnedag været en aktiv del af den årlige
havnedag, hvor alle besøgende kan få et indblik i klubbens aktiviteter. Med vores åbent hus
arrangement giver vi de besøgende mulighed for at prøve fritidslivet på vandet og vores tilbud i
klubben”
Jeppe Poulsen, formand for Vedbæk Kajakklub.

“ TouchRepair/Konella har gennem nogle år været hovedsponsor og
bidraget med en aktivitet til Vedbæk Havnedag, som en del af vores
markedsføring i Rudersdal og ikke mindst i forbindelse med etablering af kontakter i lokalområdet.Vi har været glade for samarbejdet,
der udover at give nye forretningskontakter har støttet en hyggelig
og velorganiseret aktivitet”
Casper Dittlau Dyrberg, direktør Konella Gruppen ApS

