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Hej alle VBK medlemmer.

Indhold:

Søsætning

Havnens generalforsamling.
Standerhejsning.

Hjertestarter og 1. hjælp.
Billeder søges stadig.

dage. Derfor får vi ikke en præcis tid, men en
formiddags- eller eftermiddagstid og det er
meningen at vi skal være der hele formiddagen
eller hele eftermiddagen. Meningen er at vi så kan
hjælpe hinanden ( der kommer ikke til at mangle
hænder ). Modellen med at hjælpe hinanden og
dermed effektivisere søsætningen, har P-broen
eksemplarisk praktiseret i flere år.

Selv om det er nemt at flytte både i standardstativ,
så man kan komme til at tage en, der ikke står i
forreste række, så tager det lidt tid og der skal også
være nogle ”huller” først, hvor man så kan sætte
de både der skal flyttes.

Klubhus.

Derfor – STÅR DIN BÅD PÅ VEJEN ELLER LIGE VED
VEJEN – SÅ HJÆLP DIG SELV OG OS ALLE – VED AT
KLARGØRE DIN BÅD HURTIGT I ÅR.

Datoer til kalenderen.

Havnens generalforsamling

Loppemarkeder i foråret.
VBK på tur.

Søsætning

På grund af situationen med ny havnefoged
kommer søsætningen til at foregå lidt anderledes
i dette forår. Per skal lige lære kranen at kende,
inden han er flyvende i den. Der vil formentlig også
komme en ekstern vognmand 2 dage, for at
søsætte både, der står i eget stativ. Det er
meningen at der skal søsættes mange både de 2

Tirsdag den 1. marts var der generalforsamling i
havnen. Generalforsamlingen blev afviklet i god ro
og orden – sikkert styret igennem af aftenens
dirigent Jacob Thordal.
Per – ny havnechef – blev præsenteret og budt
velkommen.

Under formandens beretning, supplerede Henrik
Sydbo den udsendte beretning med en orientering
omkring forløbet med den tidligere havnefoged.
Regnskab og budget blev forelagt og godkendt.
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Da havnebestyrelsens næstformand flytter til Ærø,
skulle der findes en ny. 2 kandidater stillede sig til
rådighed og efter skriftlig afstemning faldt valget
på Michael Jørgensen fra VBK.
Generalforsamlingen sluttede efter godt 2 timer.

Standerhejsning

Søndag den 3. april kl. 14.00 sætter vi igen
standeren og tager hul på en ny sæson, der
forhåbentlig bliver bedre end den forrige.

Traditionen tro vil der være en ristet pølse og en øl
eller vand til de fremmødte.

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.
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 kursusgebyr til konto 5475 0008025457

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.
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Klubhus

Vi har skrevet det før – husk at låse dørene og
lukke vinduerne, når I forlader klubhuset.

Loppemarkeder i foråret.

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

VBK på tur

Har du været i dine gemmer?

Har du kun 1, 2 eller 3 ting til loppemarked og
synes du at det er for lidt, eller har du ikke tid de
pågældende dage så lad VBK sælge dine ting. Du
indlevere tingene til "loppemarkedsbestyreren"
med den pris du forventer og din "mindstepris" så
prøver vi at sælge dit guld og afregner senere.
Tilmeld dine ting på VBK's hjemmeside under
"Kontakt" eller til deboy1947@gmail.com
Du kan se siden her http://vallensbaekbaadklub.dk/maritimt-loppemarked

Datoer til kalenderen.

Søndag den 3. april kl. 14.00 – sættes standeren
igen.
Lørdag den 16. april – førstehjælpskursus/hjertestarter ( 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. )

Ved første øjekast kunne ovenstående billede vise
en 2 cylindret diesel motor bygget på Burmaister
& Wain omkring 1950 og pillet ud af en pensioneret coaster.
Men det er det ikke – ”maskineriet” anvendes til
ølbrygning.

I forgrunden står Birthe Skands, der virkelig ved
noget om brygning af øl. Efter en veloverstået
eksamen som kemiingeniør kom Birthe til
Carlsberg som brygmester. Efter nogle år i den
store virksomhed, startede Birthe og hendes mand
bryggeriet Scands.

I løbet af et par timer fortalte Birthe meget
levende om såvel selve bryggeriet som deres
produkter. Vi smagte på bl.a. Egtvedpigens Bryg,
Elmegade IPA, Økologisk Påskebryg, Blå
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Chimpanse, Esrum Kloster, Lille Gul samt en
porter.
Herunder ses den forventningsfulde forsamling
inden vi gik i gang.

Efter smagningen var der nemlig mulighed for at
handle til fornuftige priser.
Ved 20 tiden sagde vi farvel og tak for et godt
arrangement.

Ud til de ventende biler og cykler – som flere –
uvist af hvilken årsag – havde valgt som
transportmiddel den aften.

Midt på bordet blev den obligatoriske ”spytte ud
spand” placeret. Til en sådan smagning skal man jo
kun smage – ikke synke.
Men det havde forsamlingen ganske misforstået –
de kom til at synke – hver gang.

Også en tak til Lene, der havde arrangeret.
- o0o –

Dagens Storm P.

Sejler vi den vej får vi modvind – og sejler vi den
anden vej får vi modvind hjem.
Etiketterne er rigtig flotte og at indholdet heller
ikke fejler noget, vidnede deltagernes indkøb om.

Skulle vi så ikke bare blive her.
- o0o –

