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Maritimt loppemarked. 

Datoer til kalenderen. 

 

Stander ned 

Søndag den 8. november oprandt dagen, hvor vi 

tog standeren ned. Dagen forløb "efter bogen" - 

Per holdt tale, hvor han kikkede lidt tilbage på en 

sæson vi godt kunne have ønsket os bedre - 

sommeren faldt på 3 dage lige først i juli samt i 3 

uger først i august - men resten af sæsonen 

"brillierede" med hele 15 til 16 grader og for 

meget blæsevejr. 

Mens Per talte, satte Finn fut i søslangerne og vi 

fik sunget så standeren kom ned med maner. 

Lasen blev i år tildelt Karsten Neupart, der i flere 

år har siddet i bestyrelsen, været flagmand i en 

længere periode og nu sørger han for at 

standeren både bliver skudt op og ned. 

Som det ses af billederne var vejrguderne med 

os. Solen skinnede - glemt var lørdagens regnvejr 

og det kommende ditto om mandagen. 

Om lørdagen havde det blæst kraftigt fra 

nordvest og så ved vi godt hvad der sker i 

Vallensbæk - vandet løber ud og søndag morgen 

manglede der ca. 1½ m ( se billederne senere i 

nyhedsbrevet ).  

Ligger man i vandet om vinteren, hvor det ofte 

blæser en del, er det en god ide at have lidt lange 

fortøjninger samt placere sin båd et sted i havnen 

hvor dybden ikke bliver et problem. Husk at give 

havnekontoret besked, hvis I vi ligge i vandet 

efter 15. november og få anvist en vinterplads. 

 

Formanden taler 

 

Medlemmerne lytter 
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Standeren "stryges" 

 

Finn rister søslangerne 

   

Så spiser vi. 

 

Klubbens "kanoner" Karsten Neupart blev årets 

modtager af "lasen" ( det der er tilbage af 

standeren ).  
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Generalforsamling 

Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 er der 

generalforsamling i klubhuset. Vi har købt kaffe 

og brød, så det hele ikke kun bliver tørre ord og 

tal.  

Undervejs i generalforsamlingen vil der blive 

orienteret om havnens økonomi - hvordan 

forventer havnebestyrelsen at regnskabet bliver i 

år. Endvidere fremlægges budgetforslag og 

takster for 2016 samt forecast for 2017. 

I har fået tilsendt indkaldelsen, hvoraf det 

fremgår at der er villighed til genvalg på de fleste 

poster, men synes I ikke at vi gør det godt nok, 

skal I blot komme og stille op - så stemmer vi om 

hvem der skal have lov til at bruge nogle tirsdag 

aftener på bestyrelsesarbejde. 

Klubbens flittige rengøringshold søger en ny 

deltager, der har mulighed for at give en hånd 

med en gang om måneden. 

 

Lavvande 

 

Denne bådejer kan med fordel finde en 

vinterplads hvor der er længere til bunden. Båden 

føler sig nok lidt ophængt. 

 

Det er rart at have en ven at større sig til. 

 

Her kan man gå tørskoet gennem tunnellen 

under vejen. 

 

Vandet i indsøerne "stod i kø" for at komme ud i 

Køge Bugt. Der var kraftig strøm og bølger ved 

slusen. 
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Maritimt loppemarked. 

I forbindelse med standerhejsning den 3. april 
2016 vil bestyrelsen afholde et ”Maritimt 
loppemarked”, hvor du kan sælge de effekter du i 
årenes løb har udskiftet på din båd eller som er 
blevet i overskud da du modernisere båden. Ting 
der for dig er gamle, men stadig brugbare, er for 
en af dine klubkammerater nye og måske lige det 
han står og mangler. 
 
Det kan være motordele, beslag, anker, lamper 
og et gammelt sejl, er måske et nyt sejl for en 
anden sejler. Vi har alle noget liggende som vi 
ikke nænner at smide ud fordi det stadig har en 
værdi, men vi får det ikke brugt. 
 
Så her i vinterens løb, se i dine gemmer om der er 
noget der kan kaste et par kroner af sig eller som 
kan glæde en sejlerkammerat. 
 
Vi kommer tilbage med tid og dato, når tiden 
nærmer sig, men det er jo ingen skade at finde de 
effekter der skal med på ”Maritimt loppemarked 
2016” 
 
Hvis du ikke selv vil stå og sælge dine ting kan du 
aflevere dine effekter et par dage før stander-

hejsningen, med en pris og en minimums-pris.  
Du kan også sætte dine effekter til salg på VBK's 
hjemmeside under køb og salg med et billede, 
det er helt gratis - du sender os blot en mail med 
en vedhæftet billedfil. 
 

”Nyt liv til dine gamle ting” 

 

 

 

 

 

Datoer til kalenderen. 

Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 - VBK's 

generalforsamling.  

Søndag den 6. december kl. 14.00 - er der gløgg 

og æbleskiver i klubhuset for en 20'er. 

Søndag den 3. april 2016 - standerhejsning.  

3. april og 14. maj - maritimt loppemarked. 

Det er hvad der er planlagt lige p.t., men hvis I 

har nogle gode ideer til arrangementer, så hører 

vi gerne fra Jer. 

 

PS - hvis du bruger din mail jævnligt og gerne vil 

modtage den årlige kontingentopkrævning pr 

mail, så send besked med ja tak til 

JBS2@simonsen.mail.dk 

Denne opfordring er blevet sendt til ca. 240 og 

der er på nuværende tidspunkt ca. 80, der har 

sagt ja tak . 

Årsagen er at portoen efter nytår stiger igen, så vi 

kan spare mange penge ved at sende 

opkrævningerne ud pr.mail.  

 

- o0o - 


