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Hej alle VBK medlemmer. 
 
Indhold: 
Kontingent 
Øl smagning. 
Billeder søges. 
Klubhus. 
Lås på stiger. 
Blå ledning ved brug af strøm. 
Hærværk. 
Søsætning. 
Loppemarket i foråret. 
Hertestarter og 1. hjælp. 
Datoer til kalenderen. 
  
Kontingent - erindring 
Hører du til de, der ikke har nået at betalt for 2016 
endnu, så skynd dig. Den 25.februar udsendes der 
rykkere med gebyr på kr. 100 pr. rykker. 

Øl smagning 

 
Tilmeldingsfrist torsdag den 25. februar til 
jbs2@simonsen.mail.dk  
Tilmelding kan hvis man ikke har mail foretages til 
4390 4748. Hvis telefonen ikke bliver taget så husk 
at sige lidt mere end Jeres fornavn. 
Tilmelding er bindende og prisen er rørende kr. 50 
for medlemmer. For ikke medlemmer er prisen 
125 kr. 
Beløbet forudbetales til konto 5475 000 8025457 
Om arrangementet: 
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.  
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Billeder søges 
Hjemmesidens redaktør – Dennis – efterlyser 
stadig 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. 

 
  

Klubhus 
Vi har skrevet det før – men ikke alle husker det. 
Når I forlader klubhuset så husk at lukke hasper 
ved vinduer og lås begge yderdøre. Har du ikke 
haft den mod grillen åbnet, så tag lige i den og lås 
den hvis den ikke er det. Vi har desværre flere 
gange oplevet at den har været åben, uden at der 
er nogen i huset. 
Og radioen skal naturligvis også slukkes. 
 
Lås på stiger. 
Til de nyankomne i havnen – for vi der har været i 
havnen i flere år husker naturligvis at låse vore 
stiger fast i vintersæsonen, så ingen ubuden gæst 
kan finde en løs stige og kravle op i bådene og 
stjæle vores ting. 
 
Blå ledning ved brug af 
strøm  
Husk at bruge den blå ledning når I skal bruge 
strøm. Vi er fælles om at betale den strøm der 
bruges i havnen, men vi betaler hver isæt for vores 
eget forbrug – gør man ikke det, stjæler man 
faktisk fra naboerne og de andre indskydere. 
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Havnen opkræver kr. 1.200 i gebyr ved 
konstatering af strømforbrug udenom den blå 
ledning. 
NB – brug af blå ledning gælder ikke for 0, 1 og 2’er 
pladser. 
 
Hærværk – køleskab. 
Køleskabet, der står i køkkenet og hvor der er 
fryser forneden, er til brug for medlemmerne. 
Og det skal være tændt. 
Men vi har haft en episode, hvor der er blevet 
slukket for køleskabet – ikke ved et uheld, for 
termostaten var sat på nul, og køleskabet var 
rykket ud, så man kunne komme til at slukke på 
stikkontakten. 
Det er rigtig TARVELIGT – det kostede et af vore 
medlemmer 4 kg frossent kød, der i fordærvet 
tilstand kunne smides ud. 
 
Søsætning 
Der vil komme en orientering fra havnen omkring 
forårets søsætning.  
Vi kan hver i sær hjælpe til med at få det hele til at 
glide nemmere, ved at være fleksible og hjælpe 
hinanden. Står din båd yderst på pladsen vil det 
være en god hjælp, at du er klar tidligt, så din båd 
ikke skal flyttes flere gange før den kommer i. 

Og står du inderst må du ikke forvente at du kan 
komme i vandet den 1. april. Der skal lige være 
nogle huller først, hvor man kan placere både 
midlertidigt. 
 
Loppemarkeder i foråret. 
For alle der ønsker at deltage eller har ting og 
sager som de ønsker med på loppemarked er der 
oprettet en side på VBK's hjemmeside hvor du kan 
sætte dine effekter op så dine sejlervender kan se 
hvad der udbydes. 
Husk hvad der er gammelt for dig, kan være lige 
det en anden lige står og mangler, har du en eller 
har haft en ældre båd, er der måske en sejler-
kammerat der har den model i dag og mange 
beslag og dingenoter er specielle, så kik i dine 
gemmer, ta' et foto af dine ting og send det til 
deboy1947@gmail.com evt. med en beskrivelse, 
så sætter vi det på hjemmesiden. 
 
Du kan se siden her http://vallensbaek-
baadklub.dk/maritimt-loppemarked 
 
Hjertestarter og 1. hjælp 
Lørdag den 16. april kl.10.00 til kl. 14.00 er der 
kursus i hvordan man bruger en hjertestarter og 
yder 1. hjælp. 
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Hvis vi skal være helt ærlige – hvor mange af os 
ved lige præcis hvad man skal gøre, hvis naboen 
falder omkuld og er bevidstløs. 
Vi ved garanteret lidt om det alle sammen, men 
ved vii nok til at handle og gøre det rigtige i 
situationen eller går vi i panik og står som ramt af 
lynet og gør ingenting. 
Der kommer en underviser med en ”dummy” som 
vi kan ”tage os af” og øve os på. 
Der er et maks. antal på 14 personer på kurset for 
at alle kan få tilstrækkeligt udbytte af deltagelsen. 
Efter kurset finder vi ud af at spise sammen. 
Pris kr. 100 og tilmelding til 
jbs2@simonsen.mail.dk. Indbetaling af kursus-
gebyr til konto 5475 0008025457 
 
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 16. april – førstehjælpskursus/hjerte-
starter ( kl. 10 – 14 ) 
Lørdag den 14. maj – maritimt loppemarked. 
Den 28. maj 2016 er det havnens dag overalt i 
Danmark ( samt maritimt loppemarked i VBK. ) 

Lørdag den 4. juni – arbejdsdag i og omkring 
klubhuset. 

- o0o – 
 
Dagens Storm P. 
På ydermolen sidder en lystfisker. En mand 
kommer forbi og spørger: 
Hvad fisker De efter. 
Svar: Aborrer 
Har De fanget nogen 
Svar: Nej 
Hvordan ved De så at det er aborrer de fisker 
efter. 
 

- o0o – 
 


