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Hej alle VBK medlemmer.

Indhold:

Klubben leverer et varmt "komfur", stole og
borde og en fyldt øl- og sodavandsautomat.
Hvis du vil deltage skal du derfor selv medbringe
mad samt drikkevarer ud over hvad du kan købe i
automaten. Vi håber at vi bliver en del, der kan få
en hyggelig aften sammen.

Sankt Hans aften
Benyttelse af klubhuset
Fiskekonkurrence
Frivilligt arbejde
Datoer til kalenderen

Efter en veloverstået fiskekonkurrence er der ikke
sket så meget officielt i klubben, men til vores
store glæde kan vi se at der er rigtig mange, der
gerne vil bruge klubhuset. Mere om det senere.
Sankt Hans nærmer sig og mange skal inden
længe på årets sommertogt. Vi kunne ikke finde
på at skrive at det nu begynder at gå den
forkerte vej med lyset og slet ikke at der kun er 6
måneder til jul - nej det er nu, at vi rigtig skal
nyde sommeren, der faktisk allerede er godt i
gang, både på kalenderen og vejrmæssigt.

Benyttelse af klubhuset
Bestyrelsen har kunnet konstatere, at der er rigtig
mange, der gerne vil benytte huset til
sammenkomster. Vi har også set at I er flinke til
at skrive Jer på kalenderen, så andre medlemmer
kan være forberedt på at der en given dag
kommer mange i klubhuset.
MEN - når I skriver Jer på kalenderen, er det ikke
nok at skrive Viggos fødselsdag eller Retro Kurts
kobberbryllup.
Der skal stå fulde navn og et kontakt
telefonnummer, så vi har mulighed for at få fat
på Jer, hvis der opstår en situation, hvor det er
påkrævet.

Fiskekonkurrence
Den 10. maj var der fiskekonkurrence og en flok
veloplagte fiskere startede dagen med
morgenmad i klubhuset.

Sankt Hans Aften - mandag
den 23. juni kl. 18.00
I år skal vi brænde bål og sende heksene af sted
mod Bloksbjerg en mandag aften. Derfor
arrangerer vi ikke det helt store, men der bliver
tændt op i klubbens store grill, som vil være
"køreklar" kl. 18.00.

Traditionen tro var der mulighed for indtagelse af
en portion "frostvædske" inden de vilde vover
kaldte. Amerikansk lotteri nåede man også inden
afgang.
Præcis kl. 16.00 startede indvejningen og kun fisk
indleveret inden da kom i betragtning.
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Hvis det havde været en hård dag på havet havde
kokken sørget for ristede pølser til vederkvægelse
for de hjemvendte fiskere.
Herunder ses den til indvejningen indleverede
fangst - havørred, torsk og hornfisk.

Vejemester - Kim Søby - kikker nøje på vægten
for kun få gram skilte flere af hornfiskene.

I næste kolonne ser I de glade vindere.
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Driften af huset betales af andelshaverne, men
når husene skal holdes ved lige betaler havnen
materialerne, mens andelshaverne leverer
knofedtet.
Herunder ses f.eks. vedligeholdelse af T-huset,
hvor andelshavere er i færd med at lægge nyt
tagpap på. Det oprindelige var nu blevet ca. 30 år
og havde det lidt svært ved at holde regnvandet
ude.
Som det ses overvåges arbejdet grundigt - der
skal jo være nogen til at holde øje med at
arbejdet udføres korrekt.

Frivilligt arbejder
Til orientering for nye bådejere i havnen, så
findes der nogle grejhuse på havnen. Som
bådejer kan man erhverve en andel i et sådant
grejhus, når der kommer en andel til salg.
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Datoer til kalenderen.
23. juni kl. 18.00 tænder vi grillen til Skt.
Hansaften.
23. august - Marthaaften - med film, brotsjøsild
samt andre lækkerier - og dertil drikker vi O. P.
Anderson akvavit.
12. september - foredrag om Havhingsten
( vikingeskib ) ved Morten Hansen.
PS - der er ikke planlagt fiskekonkurrence i
efteråret.
PPS - der kommer vinsmagning til september,
men det er endnu ikke datofastlagt.

Det var lidt om hvad der kommer til at ske i den
kommende tid.
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