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Kontingent for 2015 

Det er desværre nødvendigt at starte med 

erindre de 68, der i skrivende stund stadig 

mangler at indbetale kontingent for 2015, om at 

få indbetalt meget hurtigt. Kontingentet skulle 

have været betalt den 1. februar. 

Indbetalinger, der modtages på bankkontoen 

senest tirsdag morgen, slipper for at modtage en 

RYKKER med GEBYR på kr. 100.  

 

Havnens generalforsamling 

I sidste halvdel af marts er der generalforsamling 

i havnen. Egholmskolen er optaget alle de dage 

havnen kunne bruge - derfor er datoen ikke 

fastlagt endnu, men den kommer snart. 

Da der er vedtægtsændringer samt forslag fra 

VBK på programmet er det vigtigt at I møder op 

og deltager i afstemningen. 

 

Vinsmagning 

Den 12. februar havde vi besøg fra Skovgaard 

Vine, repræsenteret ved vinambassadør Eddy 

Madsen. Vi smagte en hvidvin, 6 rødvine fra 

forskellige verdensdele samt en dessertvin. Eddy 

fortalte om de forskellige vine, deres oprindelses-

sted, særlige karakteristika, hvilken type mad de 

egner sig bedst til samt om behandling af 

vinstokke, der snilt kan blive over 100 år. Når 

vinstokkene bliver ældre bliver druerne mindre, 

men mere koncentrerede, hvilket giver en mindre 

høst men en kraftigere vin.  

Undervejs nød vi et dejligt pølse- og ostebord. 

Vin smager i øvrigt forskelligt alt efter om når 

nyder den til mad eller uden. Det er nok, blot at 

spise lidt chips til, når man drikker vinen for at 

man kan smage forskellen.  

Rød portvin til desserten - prøv næste gang at 

sætte den i køleskabet, så den bliver kold, tag 

den ud en times tid før efterretten serveres. 

Portvinen har da en temperatur på 12 - 14 grader 

- og det klæder den. 

 

Hjemmeside 

Nu nærmer sejlsæsonen sig, og VBK's hjemme-

side er klar til at servicere dig. På vor hjemmeside 

kan du se hvad der sker i klubben, og tilmelde dig 
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de arrangementer der er i klubben (klik her 

 http://vallensbaek-baadklub.dk/kontakt  ) se sidste 

Nyhedsbrev klik her: 

( http://vallensbaek-baadklub.dk/sidst-nyhedsbrev )   og 

finde de sidste 12 Nyhedsbreve (klik her 

http://vallensbaek-baadklub.dk/nyhedsbreve  ). 

Har du ting som du ikke brugt de sidste par 

sejlsæsoner, kan du sætte det til salg på 

hjemmesiden, det gælder også hvis du ønsker at 

afhænde din båd og havneplads.(klik 

her: http://vallensbaek-baadklub.dk/kontakt  ) 

Har du en god historie, en sejleroplevelse eller en 

sejlertur som du vil anbefale til dine 

klubkammerater i VBK, så send det til 

deboy1947@gmail.com, og vi sætter det på 

hjemmesiden. 

VBK's hjemmeside er din on-line klub. 

 

Arbejdsdag i klubhuset 

Den 18. april kl. 10.00 mødes vi til arbejdsdag i og 

omkring klubhuset. Hvad skal der så ske ?  

Det kan være lidt hovedrengøring - steder hvor 

rengøringsholdet ikke kommer de mandage hvor 

de arbejder, det kan være ukrudt på arealerne 

omkring huset eller en tagrende der skal tømmes.  

Ovenstående er blot eksempler, opgaverne er 

ikke defineret endnu. Når vi har været flittige vil 

der være lidt "guf" til ganen - det kan være en 

ristet pølse eller noget andet - det kommer helt 

an på hvilket humør dagens kok er i. 

 

 

Datoer til kalenderen. 

Marts - havnens generalforsamling - dato ikke 

udmeldt på nuværende tidspunkt. 

12. april 2015 - standerhejsning (NB - ny dato ) 

18. april 2015 - arbejdsdag ved klubhuset. 

09. maj 2015 - fiskekonkurrence. 

 

Et godt tilbud 

Vi bringer ikke reklamer i nyhedsbrevet, men når 

der er et godt tilbud i farvandet, vil vi ikke 

undlade at gøre vore medlemmer opmærksom på 

det.  
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