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Hej alle VBK medlemmer.
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God sommer
Salg af standere.
Åben havn ( 05. juni 2015 )
Ny stor grill.
Sankt Hans.
Datoer til kalenderen.

God sommer

Skulle en eller anden mangle lidt nyt legetøj, er
der her et forslag. Køb en vandscooter med
trykpumpe, en lang slange og et par støvler med
dysehuller. Så kan I både få tiden til at gå og få
masser af opmærksomhed fra alle de, der vil
komme ilende til for at se på Jeres nyanskaffelse
og om I kan finde ud af det.
Der er mulighed for at svømme fremad i vandet
og springe som en delfin eller stige 3 meter lodret
op over overfladen. Vi så en sådan sidste sommer
og det kan faktisk læres på ½ times tid.

Bestyrelsen ønsker alle vore medlemmer en rigtig
god sommer og ditto sejlsæson. På nuværende
tidspunkt ( skrivende stund ) skal man nok være
lidt optimistisk, for vi er i forhold til sidste år ca. 3
uger bagud med sommervejr. Vi går nok alle og
drømmer om det vejr vi havde da de første to af
de nedenstående billeder blev taget.

Salg af standere
Er din stander blevet slidt og beskidt, trænger
den nok til en udskiftning.
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Nye standere fås i 2 størrelser til en enhedspris
på kr. 75. Standere kan købes på havnekontoret.

udskiftet, men da vi er diskretionen selv undlader
vi at fortælle hvad der kom til at stå i stedet).
Formanden har taget et billede af "svinet" og
kokken. Per oplyser at det er "svinet" til venstre.

Åben havn den 5. juni 2015
På fars dag var der åben havn i flere af havnene i
Køge Bugts nordlige del.

I er velkomne til at bruge grillen, men husk at
fjerne asken dagen efter. Hvis der konstant ligger
fugtig aske i bunden vil denne ruste og den nye vil
blive lige så bundløs som den vi måtte kassere.

I Vallensbæk fik vi underholdning ved
politiorkestret, der blæste os nogle musikalske
stykker.
VSK havde en del unge ud og sejle i de mindre
joller, men ellers måtte vi konstatere at det er
svært at konkurrere om publikums gunst en dag,
hvor der er så mange andre tilbud at vælge i
mellem.
I VBK's klubhus holdt vi åbent og der var lidt
kaffe, øl eller sodavand til gæsterne samt lidt
sødt til børnene. Vi havde ikke så mange gæster,
men det ser dog ud til at vi får 2 nye medlemmer
ud af det.
Til alle de, der havde meldt til havnekontoret at
de ville deltage med et eller andet, var der kl. 16
ristede søslanger i mange og særdeles velkrydrede varianter - et pølsearrangement, der blev
sponsoreret af Bauhaus.

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.

Ny grill

Der vil blive sat grillkul frem i klubhuset, så I kan
tænde op i den murede grill.

Klubbens store lukkede grill, beregnet til stegning
af større dyr, var gået hen og blevet bundløs.

Datoer til kalenderen.

Vi har derfor anskaffet en ny af slagsen og den
blev allerede taget i brug dagen efter anskaffelsen, da et af vore medlemmer havde rund
fødselsdag ( det var det første ciffer der blev

Ultimo august - Marthaaften med film, brotsjø
sild og O.P.Andersson.
5. september - fiskekonkurrence

