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Hej alle VBK medlemmer. 
 
Indhold: 
Ny havnefoged. 
Billeder søges. 
Duelighedsbevis. 
Sverige til sommer. 
Maritimt loppemarked. 
Datoer til kalenderen. 
Øl smagning. 
 
Ny havnefoged 
Så er der ansat en ny havnefoged. Han hedder 
Per Møller Sørensen og starter den 1. marts 
2016. 
 
Billeder søges 
Hjemmesidens redaktør – Dennis – efterlyser 
sejlerrelaterede fotos. 
Har du et eller flere gode sejlerrelaterede fotos, 
som du vil dele med dine sejlerkammerater – det 
kan være en solnedgang, en havn, et knob – ja 
hvad som helst – som du synes vil passe ind på 
VBK’s hjemmeside i den ”TOPSLIDER” ( det er de 
fotos der glider forbi øverst på hver side ), så 

send dem til Dennis på mailadressen: 
deboy1947@gmail.com  
Billedet skal være taget med telefon eller digitalt 
camera. Dennis tilpasser selv formatet og 
udvælger blandt de forhåbentlig mange billeder I 
sender til ham. 
Når dit billede kommer på modtager du et ”dut” 
fra Dennis. 
Herunder ses et klip fra Topslideren. 

  
 
Duelighedsbevis 
Har du aldrig fået taget duelighedsbevis eller der 
er andre i familien, der mangler et, så starter der 
et kursus i Tåstrup først i februar. Kurset kører 
over 12 tirsdage. Underviser er Lennart Larsen, vi 
kender som en erfaren og kompetent underviser. 
Kurset foregår i aftenskole regi. Er du interesseret 
kan Lennart kontaktes på tlf. 2162 8687. 
 
Sverige til sommer. 
Går weekendturen eller ferieturen til Sverige til 
sommer, skal vi nok være lidt mere agtpågivende 
end vi plejer.  
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Som det ser ud for øjeblikket patruljerer den 
svenske kystbevogtning i Øresundsområdet og vi 
må forvente at der er risiko for at blive stoppet. 
Om de vil nøjes med at kontrollere pas ( eller 
anden gyldig ID ) vides ikke på nuværende 
tidspunkt.  Det kan godt være at man skal huske 
at tage bådens nationalitetsbevis og 
forsikringsbevis med og eventuelt undlade at tage 
hele barskabet med på turen. 
Vi ved ikke hvad kravene fra de svenske 
myndigheder bliver, men vi følger med og skal 
nok orientere løbende, når vi finder ud af mere. 
 
Maritimt loppemarked  
Er du kommet i oprydningsmode og finder 
maritime ting du vil skille dig af med, så husk at 
samle effekterne til de maritime loppemarkeder 
vi holder den 14. maj og den 29.maj. 
 
Datoer til kalenderen. 
Tirsdag den 1. marts kl. 19.00 – havnens 
generalforsamling. 
Torsdag den 10. marts – øl smagning hos Skands. 
Søndag den 3. april – sættes standeren igen. 
Lørdag den 14. maj – maritimt loppemarked. 
Den 29. maj 2016 er det havnens dag overalt i 
Danmark ( samt maritimt loppemarked i VBK. ) 
Øl smagning 
Torsdag den 10. marts kl. 18.30 er der ølsmagning 
hos Bryggeriet Skands, Hesselager 21, 2605 
Brøndby. 

Der smages 7-8 forskellige ølsorter incl 2 
forskellige påskebryg. 
Arrangementet varer ca. 1½ time og slutter 
senest 20.30.  
Vi skal være mindst 20 og højst 40 deltagere, så 
det er først til mølle.  
Tilmeldingsfrist torsdag den 25. februar til 
jbs2@simonsen.mail.dk 
Pris for deltagelse er for VBK medlemmer 50 kr. 
og betales forud til konto 5475 0008025457 

 
Ligger din båd i vandet nu, 
så husk at checke fortøjningerne – der er ret 
store ændringer i vandstanden i vinterperioden. 
Det skulle nødig gå din båd som den på billedet 
herunder. 
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