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Hej alle VBK medlemmer.

I dag er sæsonen så småt gået i gang. Vores
stander kan atter ses i toppen af standermasten.
Det gode vejr i marts har lokket adskillige til at
påbegynde forårsklargøringen af båden og
havnens personale har allerede travlt med at
sætte både i vandet.
Det er blevet sommertid og havemøblerne er
blevet sat frem ( vores har nu været det hele
tiden ), men de er blevet malet.

Hoveddøren står til udskiftning og der er nogle
sternbrædder, der skal fornyes, så vi kan godt
bruge nogle hænder.

Senere på måneden holder vi fest idet klubben
fylder 25 år den 26. april, hvor vi håber på at se
rigtig mange af vore medlemmer.
Og et lille hjertesuk - til de der bruger køkkenet i
klubhuset - og det er I hjertelig velkommen til at
gøre - MEN JERES MOR ARBEJDER IKKE DER - så
efterlad køkkenet som I selv ønsker at forefinde
det. En ovn kan faktisk også gøres ren.

Datoer til kalenderen.
Lørdag den 26 april 2014 - 25 års fødselsdag.

Og med dette syrlige opstød ønsker vi alle vore
medlemmer en rigtig god sæson.
Bestyrelsen

Klubhuset
Klubhuset kan af og til trænge til lidt fornyelse og
vedligeholdelse. Den 3. maj er der arbejdsdag,
hvor vi luger ukrudt, gør rent, maler samt udfører
andre mindre vedligeholdelsesarbejder.

3. maj er der arbejdsdag.

Nogen har allerede været i gang - de udendørs
borde er blevet malet og "rygesalonen" fik også
en sjat maling.

12. september - foredrag om Havhingsten

10. maj er der fiskekonkurrence.
23. juni tænder vi grillen til Skt. Hansaften.

( vikingeskib ) ved Morten Hansen.
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Det var lidt om hvad der kommer til at ske i den
kommende tid.

Standerhejsning
Plan A bestod i at standermasten skulle flyttes til
en placering, hvor den kunne lægges ned.

Kursus/foredrag
Som led i samarbejdet med VSK om fælles
arrangementer har vi modtaget tilbud om at
deltage i en aften med gode råd til forårsklargøringen.

Plan B bestod i at udskifte flaglinerne og lade
masten stå. Med velvillig bistand fra havnens
personale blev plan B gennemført ved hjælp af et
såkaldt "Kvikløft" ( se billedet ).

Indhold:
Onsdag den 9. april 2014, afvikles årets sidste VSK
vinterklubaften. Aftenens fokus er bådklargøring
og maste setup. Begge emner vil have fokus på
hvordan sikre vi den bedste vedligeholdelse af
vores både, og hvordan får vi mest ud af vores
grej.
Emnerne dækkes af de ypperligst kompetencer
på området, ved at bådvedligeholdelse (maling,
primer, etc.) belyses af teknisk konsulent for
International/AkzoNobel, Anders Jessen og maste
til rigning, opsætning og sikkerhed dækkes af
direktør for John Mast, Steen Christensen.
Fakta:
Dato: Onsdag 9. april 2014
Klokken: 19:00 – 21:30
Sted: Vallensbæk Sejlklub klubhus
Tilmelding:
Vallensbæk Sejlklub byder på en sandwich inden
mødet, så venligst tilmeld til arrangementet
senest mandag den 7. april 2014 på
sekretariat@vallensbaek-sejlklub.dk.

Herefter kunne vi traditionen tro hejsei standeren
til tops første søndag i april. Formanden holdt
tale, standeren blev sunget til tops, Karsten skød
som han plejer 3 gange, næstformanden grillede
pølser og de dejligt mange fremmødte sørgede
for at alle frankfurterne fik ben at gå på.
Tak til de mange der deltog.
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Formanden taler

Og flertallet nyder det gode vejr mens de
fortærer "pøllerne".

Tilmelding til fødselsdag se vedhæftede indbydelse.

- o0o -

Næstformanden griller pølser

