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Hej alle VBK medlemmer. 

 

Indhold: 

Ekstraordinær Generalforsamling i 

havnen. ( Resultatet ) 

Salg af standere. 

Standerhejsning. 

Arbejdsdag i huset.  

Åben havn ( 05. juni 2015 ) 

Benyttelse af klubhuset. 

Sankt Hans. 

Ny grill til hele dyr. 

Aflyst fisketur. 

Køb og salg. 

Datoer til kalenderen. 

De lange mørke vinteraftener - 

fortsat. 

 

Havnens ekstraordinære 

generalforsamling 

På den ekstraordinære generalforsamling blev 

havnebestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 

vedtaget enstemmigt og er dermed trådt i kraft. 

De væsentlige ændringer i forslaget - nemlig 

nedlæggelse af valgudvalget og ændring af 

fordelingen af repræsentanter fra hoved-

klubberne, så den bliver ens, da de to klubber i 

dag er ens i størrelse, blev af VBK indsendt som 

forslag den 15. december 2014.  

Havnebestyrelsen havde nogle redaktionelle 

ændringer til teksten samt et ønske om reduktion 

af bestyrelsens størrelse fra 11 til 9 medlemmer 

og samlede det hele til et enkelt forslag, der nu er 

blevet vedtaget. 

 

Salg af standere 

Er din stander blevet slidt og beskidt, trænger 

den nok til en udskiftning. 

Nye standere fås i 2 størrelser til en enhedspris 

på kr. 75. Standere kan købes på havnekontoret 

samt ved henvendelse til kassereren. 

Endvidere vil det være muligt at købe standere i 

klubhuset den 5. juni, når der er åben havn.  

 

Standerhejsning 

 

På grund af Påsken blev standerhejsningen i år 

rykket til 2. søndag i april. Formanden holdt 

traditionen tro en lille tale inden standeren røg til 
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vejrs. Jeg har lovet ikke at skrive hvad han sagde, 

for så ryger muligheden for at genbruge dele af 

talen til næste år ( siger Per ) 

 

Som sædvanligt var der også ristede søslanger. 

Temperaturen gjorde at de fleste fortærede 

pølserne indendørs. 

 

Arbejdsdag i huset 

Lørdag den 18. april mødtes en del medlemmer 

ved klubhuset. De havde alle medbragt "knofedt" 

og Bents opgaveliste fik en ordentlig tur. 

Stor tak til de der mødte frem og var flittige på 

fællesskabets vegne. Hans-Henrik har oven i 

købet brugt et par dage ekstra på udskiftning af 

de vindskeder, der ikke nåede at blive skiftet på 

arbejdsdagen. Alle de gamle ”mølædte” 

vindskeder er nu blevet skiftet. En ekstra stor tak 

til ham for det.  

Herunder finder I et par billeder fra dagen og på 

klubbens hjemmeside vil I snart kunne se flere 

billeder fra arbejdsdagen. 

 

Vindskeder skiftes. 

 

Der arbejdes 

 

Men der blev også tid til en pause. 
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Andre tog det helt afslappet. 

Efter arbejdet var det pizza, øl og vand til de 

flittige. 

 

Åben havn den 5. juni 2015 

I forlængelse af tidligere omtale i VBK’s 

nyhedsbrev, på havnens hjemmeside samt andre 

steder, arrangerer havnene i den nordlige ende af 

Køge Bugt en åben havn dag, med det formål at 

vise havnene frem for offentligheden, med 

henblik på at trække flere kommende bådejere til 

området. 

Der vil være forskellige former for 

arrangementer. Bl.a. vil der blive musikalsk 

underholdning ved politiorkestret. Der er 

mulighed for at invitere gæsterne med ud på en 

sejltur i egen båd eller blot vise den frem.  

Der bliver også arrangeret en salgsbro, hvor 

interesserede kan placere deres båd, såfremt de 

gerne vil sælge skiv’et. 

Havnekontoret og klubhusene vil være åbne fra 

kl. 11 – 16. 

Såfremt I vil bidrage/deltage på dagen, bedes I 

rette henvendelse til havnekontoret og fortælle 

hvorledes I vil bidrage. 

Når dagen går på hæld vil der være en ristet pølse 

og lidt vådt til ganen for de, der har 

bidraget/deltaget med et eller andet på dagen. 

Er I på Facebook kan I finde en side til brug for 

åben Havn arrangementet. 

 

Benyttelse af klubhuset 

Såfremt I har skrevet Jer på kalenderen og af en 

eller anden årsag ikke skal bruge lokalet alligevel, 

så husk lige at strege Jer igen så snart I ved det, 

så andre kan udnytte faciliteterne. 

 

Sankt Hans. 

Sankt Hans aften falder i år på en hverdag. Hvis 

vejret tillader det vil der være mulighed for at 

tænde op i den store murede grill og nyde den 

medbragte mad i venners gode lag. 

 

Stor grill 

Nu vi taler om grill – vores store grill med låg, er 

blevet noget tynd i bunden – den er nærmest helt 

væk, så bestyrelsen har besluttet at udskifte den 

eksisterende, så vi stadigvæk har mulighed for at 

stege ”et helt svin”. 

 

Fisketuren 

Den blev desværre aflyst – ikke på grund af vejret 

– frisk vind fra øst er ikke livretten i Køge Bugt – 

men på grund af sygdom, hvilket er ægrerligt. 
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Vi vil fremover bestræbe os på at have en backup 

til de forskellige arrangementer, så der er en 

stedfortræder, hvis den ansvarlige får forfald.  

 

Køb og salg 

Har du for meget eller for lidt af et eller andet 

maritimt, er der på klubbens hjemmeside – under 

køb og salg - mulighed for at efterlyse hvad du 

mangler. Det kunne jo være så heldigt at en 

anden bådejer har det du mangler ”til overs” og 

gerne vil sælge. 

Omvendt har du noget, der stadig har en værdi, 

men som du ikke har brug for, er der mulighed 

for at sætte det til salg – det kan være hvad som 

helst – dog ikke din svigermor. 

Og Hjemmesiden bliver besøgt – statistikken viser 

at der har været ca. 2.500 besøg på siden siden 

den blev fornyet. Det er ikke kun danskere, der 

kikker på siden – adskillige udlændinge kikker 

også. 

 

Datoer til kalenderen. 

5. juni - åben havn 

23. juni - Skt. Hans - Tag selv mad og vin med - øl 

samt cola kan trækkes i automaten. 

Sidst i August ( dato ej fastsat ) - Martha dag. 

 

 

 

De lange mørke 

vinteraftener - fortsat. 

Et herligt før og efter billede sæt. 
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