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Kontingent for 2015 

Det er desværre nødvendigt at starte med 

erindre de 34, 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. 

Ved kontingentrestance er det ikke muligt at blive 

søsat.  

Havnens generalforsamling 

Husk at møde til havnens generalforsamling, der 

holdes onsdag den 18. marts kl. 19 i VSK,s lokaler 

over Krabben. 

Et af punkterne på generalforsamlingen er forslag 

til ændring af havnens vedtægter. Forslaget går 

bl.a. ud på at antallet af klubrepræsentanter for 

VSK og VBK bliver ens, hvor det i dag er en 3:1 

fordeling på trods af at antallet af indskydere er 

tæt på at være ens i de 2 klubber. Endvidere 

nedlægges valgudvalget og antallet af 

bestyrelsesmedlemmer nedsættes fra 11 til 9. 

Er I ikke i stand til at møde har I mulighed for at  

give fuldmagt til en anden indskyder, der kommer 

til generalforsamlingen. 

Da det er usandsynligt at 2/3 af indskyderne 

møder op til generalforsamlingen må I forvente 

at der bliver indkaldt til en ekstraordinær 

generalforsamling ( forudsat at forslaget til 

vedtægtsændringer opnår flertal ), idet 

ændringer af vedtægter kræver ovennævnte 2/3 

dels flertal. 

På en efterfølgende ekstraordinær general-

forsamling vil et simpelt flertal være tilstrækkeligt 

til vedtagelse af vedtægtsændringerne. 

 

Opvaskemaskinen 

Når der er brugt service i klubhuset og det efter 

afskylning sættes i opvaskemaskinen og denne 

sættes i gang, kører den et stykke tid og så er 

man måske gået. 

Men den skal også tømmes. Det behøver ikke at 

være de, der har sat den i gang der tømmer den. 

Det må vi hjælpe hinanden lidt med. Den ene 

gang kommer man måske noget i maskinen og en 

anden gang kan man så tømme den. Vi må deles 

lidt om det og hjælpe hinanden. 
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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 

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 ?  

Bent, der er husformand, har nævnt rensning af 

tagrender, udskiftning af nogle stykker træ på 

vindskederne, fjerne ukrudt samt lidt afvaskning. 

Til de, der giver en hånd med, finder vi noget 

spiseligt efter arbejdet, så vi ikke svinder helt ind.  

 

 

Datoer til kalenderen. 

18. marts kl. 19.00 - havnens generalforsamling i 

VSK's klublokaler.. 

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

18. april 2015 - kl. 10.00 - arbejdsdag ved 

klubhuset. 

09. maj 2015 - fiskekonkurrence. 

5. juni - åben havn - i samarbejde med de 3 andre 

havne i Strandparken. 

 

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 

at Biltema har åbnet en afdeling i Glostrup, hvor 

der også er en bådudstyrs afdeling med attraktive 

priser.  

 

Åben havn 

For at skabe interesse for havnene og sejlerlivet 

forsøger vi os med et åben havn arrangement. 

Havne og klubber skal bidrage og gode forslag 

modtages med glæde. Det kan være vi kan få nye 

medlemmer eller skabe interesse, så der er 

købere til vore både når vi ikke kan/vil sejle mere. 

- o0o - 


