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Hej alle VBK medlemmer. 
 
Indhold: 
Generalforsamling. 
Konstituering. 
Indbydelse fra VSK – singlehand 
sejlads. 
Vejret. 
Datoer til kalenderen. 
Ældre kvinder. 
Glædelig jul og godt nytår. 
 
Generalforsamling 
Tirsdag den 24. november 2015 var der general-
forsamling i VBK.  
42 medlemmer deltog i generalforsamlingen i år 
– lidt flere end vi ofte har været – og det var rigtig 
dejligt, med det lidt større fremmøde.  
Om det så var fordi bestyrelsen ikke stod og 
manglede medlemmer, så man var fri for risikoen 
for at blive valgt til en bestyrelsespost eller det 
var på grund af personalesituationen på havnen, 
hvor vi er uden havnefoged, kan man jo kun gisne 
om.  
Det officielle referat fra generalforsamlingen vil 
være tilgængeligt på hjemmesiden – enten 
allerede nu – eller inden længe. 

Efter valg af dirigent aflagde formanden sin 
beretning, der blev godkendt. 
Kassereren gennemgik regnskabet for det 
forgangne år samt budgetforslaget for det 
kommende år. Begge dele blev godkendt. 
( kontingent som sædvanligt uændret ). 
Henrik Sydbo – formand for havnebestyrelsen – 
orienterede ganske kort, om den aktuelle 
situation omkring havnefogeden. 
Derefter blev havnens forventede regnskab for 
2015 samt budget for 2016 forelagt. 
Begge dele var udarbejdet inden Jesper Lund 
stoppede som havnefoged, hvorfor der kan 
forekomme ændringer, såvel til det forventede 
resultat samt til budgetforslaget. 
Herefter holdt vi pause, hvor vi indtog kaffe og 
kringle. 
Valg til bestyrelsen gik nemt, da næsten alle var 
villige til genvalg ( og blev genvalgt ). 
Kim Søby var fratrådt i løbet af året og Bob Nørup 
rykkede op fra suppleant til bestyrelsesmedlem. 
Som ny suppleant blev Lars Peter Kofoed Jensen 
valgt. 
Revisorerne modtog også genvalg. 
Under eventuelt takkede formanden Kim Søby for 
hans indsats i bestyrelsen. Det samme gjaldt 
Jacob Flinthagen, der grundet arbejdspres valgte 
at fratræde som suppleant. 
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Konstituering 
Ifølge klubbens vedtægter skal bestyrelsen, inden 
14 dage efter generalforsamlingen, konstituere 
sig. 
Dette skete på bestyrelsesmødet den 08. 
december 2015. 
Som næstformand blev Finn Larsen genvalgt og 
som sekretær blev Dennis Bøyesen valgt. 
 
Indbydelse til klubaften i 
VSK – emne – singlehand 
sejlads. 
Her drejer det sig om, at VBK-medlemmer er 
velkommen til VSK' næste klubaften torsdag den 
7. januar kl. 19 i vores klublokale over Krabben. Vi 
planlægger at byde på nytårsbrus i pausen, så 
derfor vil vi meget gerne vide, hvor mange der 
kommer og beder om en tilmelding. 
Emnet er solosejlads & Silverrudder (verdens 
største solokapsejlads), så jeg tror, at der helt 
sikkert er nogle af af VBK's sejlbådsmedlemmer, 
som kunne være interesseret? 
Hvis I ville lægge invitationen på jeres 
hjemmes/nævne den i et nyhedsbrev, så er 
linket:  
http://vallensbaek-sejlklub.dk/klubaften-den-7-
januar-singlehand-og-silverrudder-set-med-
kapsejlerens-tursejlerens-oejne/  
NB – her kan du se hvad linket viser: 
To af vores medlemmer, kapsejleren Morten Vinther og tursejleren Jacob 

Thordal, deltog i september i verdens største singlehand-sejlads, Silverrudder. Om den udfordring og om solo-sejlads i almindelighed fortæller de to VSK’ere på vores klubaften torsdag den 7. januar kl. 19 i klubhuset. 
I pausen ønsker vi hinanden godt sejlernytår i et glas bobler og beder derfor om din TILMELDING af hensyn til provianteringen. 

 
Morten Vinther 

 
Jacob Thordahl 
Tilmelding 
Tilmelding til klubaften 7. januar 2016  
Navn *  Antal deltagere *   
Send  

Morten sejler i kapsejleren X-99 og Jacob i turbåden Sagitta 35, så de har hver især 
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deres perspektiv på at deltage i Silverrudder og på solo-sejlads. Det bliver spændende at høre om deres tanker forud for den 134 sømil lange tur rundt om Fyn, om hvordan det er at stå alene ved roret i de mange timer – og ikke mindst så mange timers sejlads i mørke. 
Er der fordele ved at sejle alene? Det drejer sig langt hen ad vejen om at forberede og indrette sig rigtigt. Eller hvad mener du? 
Morten og Jacob ser frem til spørgsmål og debat, så kom gerne forberedt! 
 
NB – tilmelding direkte til VSK og skriv lige at I kommer fra VBK 

o0o 
Invitationen kommer som et led i samarbejdet mellem klubberne, hvor vi inviterer medlemmer af den anden klub, når vi har et arrangement af interesse for flere end blot lige den ene klubs egne medlemmer. 

Vejret. 
Der er et gammelt ”sig” der siger at er der noget 
man ikke kan gøre noget ved – så skal man ikke 
spilde ”krudt” på at bekymre sig om det. 
Meen – i morges hørte jeg en meteorolog 
fortælle at døgn normaltemperaturen burde 
være 1½ grad her lige før jul – men i dag bliver 
det ca. 8 grader mere. 
Det er også helt fint for varmeregningen, men der 
er meget kryb og andet, der gerne skal slås ihjel 
via noget frostvejr i vintermånederne. 

Når vi ikke får frost, men kun smålunt fugtigt vejr, 
så bliver alt udenfor bare algegrønt – øv. 
Overalt på jorden er det blevet varmere og det 
har den uheldige konsekvens at Goldstrømmen, 
der sender varmt vand fra de ækvatoriale egne 
og op langs Frankrig, England og Norge, er 
begyndt at løbe langsommere. Det er noget skidt 
for os i Norden, for selv om vi ikke er vildt 
begejstret for alle de lavtryk med fronter, som 
vestenvinden sender ind over os, så er det 
alligevel det, der sørger for at vi får variation i 
årstiderne. 
Med en langsommere løbende Goldstrøm vil 
tendensen være at vi får mindre variation i 
temperaturen sommer og vinter – og hvem er 
interesseret i 10 grader i vinterhalvåret og 14 
grader i sommerhalvåret – jeg er ikke – men jeg 
kan desværre ikke vælge.  
 
Datoer til kalenderen. 
Søndag den 3. april – sættes standeren igen. 
Den 29. maj 2016 er det havnens dag overalt i 
danmark. 
I den forbindelse holder vi i VBK maritimt 
loppemarket, så har du noget maritimt, du ikke 
bruger og lige så godt kan lade gå videre til en 
anden, der kan bruge det, så får du nu chancen. 
Der kommer garanteret mere til kalenderen, men 
det er ikke programsat endnu. 
Ældre kvinder: 
En ældre dame bliver stoppet for at køre for 
hurtigt. 
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Ældre dame: Er der problemer hr betjent ? 
Betjenten: De kørte for hurtigt, har de et kørekort 
jeg må se. 
Ældre dame: det mistede jeg for 4 år siden for 
spirituskørsel. 
Betjenten: Må jeg se bilens registreringspapirer. 
Ældre dame: Dem har jeg ikke – jeg har stjålet 
bilen. 
Betjenten: Stjålet den ? 
Ældre dame: Ja – og jeg slog ejeren ihjel og 
parterede ham. Vil de se ham, han ligger i poser i 
bagagerummet. 
Betjenten kikker på damen og går langsomt hen 
til patruljevognen og tilkalder forstærkning. 
Snart efter holder der 3 ekstra patruljevogne. 
En overordnet nærmer sig bilen med den ældre 
dame. Hånden hviler på hans tjenestepislol. 
Overbetjenten: Frue vil de være venlig at stige ud 
af deres bil. 
Damen stiger ud af bilen og spørger 
overbetjenten om der er problemer. 
Overbetjenten: En af mine betjente har fortalt 
mig at de har stjålet denne bil og myrdet ejeren. 
Ældre dame: Myrdet ejeren ? 
Overbetjenten: Ja – vil de åbne bagagerummet. 
Damen åbner for bagagerummet, der viser sig at 
være tomt. 
Overbetjenten: Er det deres bil frue ? 
Ældre dame: Ja og her er registreringspapirerne. 

Overbetjenten kikker måbende. 
En af mine betjente siger at de ikke har kørekort. 
Damen åbner sin taske, fremdrager kørekortet og 
giver det til overbetjenten. 
Overbetjenten kikker på kørekortet og ser meget 
forvirret ud. 
Tak frue – en af mine betjente fortalte mig at de 
ikke havde kørekort, at de har stjålet denne bil, 
myrdet og parteret ejeren. 
Ældre dame: Så påstod LØGNEREN vel også at jeg 
kørte for stærkt.  
 
Morale – kom ikke i klinch med ældre damer. 

- o0o – 
Bestyrelsen ønsker medlem-
merne en glædelig jul og et 
godt nytår: 
Og gør nu ikke noget til julefrokosten vi andre 
ikke ville have gjort. 

 

 
- o0o – 


