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Hej alle VBK medlemmer. 

 

Indhold: 

Dragedag. 

Tak for hjælpen. 

Klubhus - husk at låse. 

Marthadag. 

Datoer til kalenderen. 

 

Dragedag 

Søndag den 4. oktober holder Vallensbæk 

Kommune dragens dag på stranden. 

Sidste år deltog et hold fra VBK i drage-

arrangementet med en flot drage. 

Drager skal jo "fabrikeres" så der er noget at 

sætte op. Derfor er der dragebygning i klubhuset 

lørdag den 3. oktober fra kl. 10 - 14. Tag dine 

bon'er med på materialer, så kan det være at 

klubben giver et tilskud. 

Til flittige dragebyggere vil der være en rød pølse 

med brød. 

 

Tak for hjælpen 

Som ny lejer i havnen, er det dejligt at konstatere, 

at der er nogen der gør lidt ekstra !!  

Jeg har en lille speedbåd, der åbenbart havde en 

så dårlig fortøjning at den knækkede. 

En venlig sjæl har været så flink , at tøjre den med 

et reb. Tusind TAK for hjælpen til vedkommende. 

Ken Fynbo plads L-11  

 

Klubhus 

Når I har været inde i klubhuset, så husk endelig 

at låse BEGGE døre. 

Vi har flere gange oplevet at den ene eller begge 

døre har været ulåst og så får vi ingen erstatning, 

hvis musikanlæg eller andet bliver stjålet. 

Man må også gerne - som en rutine - lige checke 

at den dør man ikke selv går ud af er låst. 

 

Marthadag 

Lørdag den 19. september blev klubhuset pyntet 

op i anledning af at vi holdt Marthadag. 

Jacob, Anne og Finn havde pyntet klubhuset flot 

op med redningskrans, fiskenet, tovværk mv.. 

For at vi ikke skulle sulte, hvilket besætningen på 

Martha i hvert fald ikke gjorde, havde de tre 

entreret med kokken Kim, der sørgede for at der 

var frikadeller og anden fast føde ad libitum. 

Til den faste føde hører der O.P.Andersson 

akvavit, hvilket der selvfølgelig også var sørget 

for. 

Vi havde en rigtig dejlig dag. Tak til de 

ovennævnte for et godt arrangement. 

Jytte og Jørgen 
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Kim i fuld gang med frikadelle produktionen. 

 

Finn i gang med at skive ribbenstegen. 

 

Og her er buffet'en som de, der ikke deltog gik 

glip af. 

 

Jacob varmer op og Anne skærer ud.  

Herunder - vædskebalancen vedligeholdes - 

senere kneb det mere med selve balancen. 

 

 

Datoer til kalenderen. 

3. oktober kl. 10 - 14 - dragebygning. 

8. november kl. 14.00 - stander ned.  

24. november kl. 19.00 - VBK's generalforsamling. 

- o0o - 


