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Hej alle VBK medlemmer. 

 

Indhold: 

Manglende rengøring i klubhuset 

efter brug. 
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Hjemmeside - køb og salg. 

Mørbradgryde og Amatører til søs. 

Generalforsamling. 

Datoer til kalenderen 

 

Rengøring i klubhuset efter 

brug - OBS OBS OBS 

Mandag den 6. oktober mødtes vores frivillige 

rengøringshold for at give klubhuset den 

månedlige omgang. MEN FØJ FOR ET SYN. De der 

havde brugt huset havde efterladt det så SVINSK 

at rengøringsholdet nægtede at gøre noget. Til de 

skyldige DET KAN I SIMPELTHEN IKKE VÆRE 

BEKENDT. Når man bruger huset skal man altså 

rydde op efter sig selv og efterlade det som man 

selv ønsker at forefinde det. Bordene skal tørres 

af, gulvet skal fejes eller vaskes efter behov og 

opvasken skal klares. HUSK DET NU.  

 

 

 

Skilte i klubhuset 

I klubhuset sætter vi af og til skilte op for at 

informere. Det kan f.eks. være skilte om at det 

ikke er tilladt at ryge i huset. Det kan man være 

enig i eller ej, men uanset hvilken mening man 

har SKAL MAN IKKE FJERNE DISSE SKILTE.  

 

Dragedag 

Siden sidst har der været dragedag på stranden i 

Vallensbæk. Team Gø og Kok deltog i 

konkurrencen og vandt. De havde kreeret en flot 

kassedrage, der efter hvad redaktøren har erfaret 

var oppe i ca. 400 meters højde med 600 m line 

ude. Herunder ses vinderne. Dragen har været 

udstillet i klubhuset. 
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Hjemmesiden - køb og salg 

 

På hjemmesiden er der mulighed for at sætte 

maritime effekter til salg. Gå ind og se om der er 

noget du kan bruge eller sæt noget til salg, hvis 

du har noget, der stadig har værdi, men som du 

ikke kan bruge mere. 

Til orientering har der været mere end 1.000 

besøgende på hjemmesiden siden Dennis gav den 

et flot nyt udseende. 

 

Mørgradgryde og 

"Amatører til søs" 

Fredag den 24. oktober kl. 17.30 er der 

mørbradgryde til en halvtredser pr deltager. 

Drikkevarer er for egen regning. Øl og cola kan 

trækkes i automaten - vin medbringes. 

Efter maden ser vi  Lasse Åberg med flere komme 

galt af sted på vandet. Det bliver en oplevelse til 

mange gode grin. 

Tilmelding på havnens hjemmeside eller til 

kassereren på mail: jbs2@simonsen.mail.dk 

I forbindelse med tilmelding betales for maden 

ved overførsel til konto 5475 8025457 og gør det 

nogle dage før, så kokken har mulighed for at 

tilrettelægge indkøbene. 

 

 

Generalforsamling 

Den 25. november kl. 19.00 er der general-

forsamling i VBK's klubhus. Bestyrelsen har i år 

forslag til ændring af vedtægterne, hvilket kræver 

et meget stort fremmøde på den ordinære 

generalforsamling eller afholdelse af en ekstra-

ordinær generalforsamling, hvor ændringerne 

kan vedtages med almindeligt flertal. 

Derfor indkaldes der også til ekstraordinær 

generalforsamling senere samme aften. 

Indkaldelse samt forslag til ændringer i 

vedtægterne udsendes pr. brev til alle 

medlemmer. Indkaldelsen mv. lægges også på 

klubbens hjemmeside.  

 

Brænder du for at deltage i bestyrelsesarbejde 

eller repræsentere VBK i havnebestyrelsen, så ret 
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henvendelse til formanden ( Per Nørgaard ) for at 

høre om der er ledige pladser. 

 

Datoer til kalenderen. 

Da vi er løbet lidt tør for "gode datoer" 

arrangeres den annoncerede vinsmagning i 

januar/februar måned. Den endelige dato er ikke 

fastlagt endnu. 

24. oktober kl. 17.30 – mørbradgryde ( 50 kr. for 

mad – drikkevarer for egen regning ) samt film - 

Amatører til søs. 

02. november kl. 14.00 - standernedhaling. 

Ristede pølser. 

25. november kl. 19.00 – generalforsamling. 

25. november ca. kl. 21.00 - ekstraordinær 

generalforsamling. 

07. december kl. 14.00 – gløgg og æbleskiver             

( 20 kr. for gløgg  og 3 "skiver") 

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

kommende tid. 

 

- o0o - 

 


