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Hej alle VBK medlemmer. 
 
Indhold: 
Første loppemarked. 
Svensk pengeombytning - igen. 
Standere. 
Arbejdsdag. 
Billeder. 
Datoer til kalenderen. 
Bådudstilling – inspiration. 
 Loppemarked 
Lørdag den 14. maj holdt vi forårets første 
loppemarked. Der var flere medlemmer, der 
havde været i gemmerne og fundet stadig 
velfungerende effekter frem. Da der også mødte 
købere op blev der handlet. 
En af de to samlede Excellence både blev solgt på 
auktion. Den anden ( se billedet ) kan købes næste 
gang vi har loppemarked, hvilket sker den 28. maj 
kl. 10.00 
Så nåede du ikke at være med denne i denne 
omgang har du snart chancen igen. 
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Loppemarkedet blev annonceret på en udtjent 
stormfok, der blev sat i klubbens standermast.. 

 
Nogle af udstillerne ved deres stande. 

 
Udpluk af effekter til salg – SP VHF radio, lader, 
skibsur, barometer, messingknager, voks mv. 
Stod man lige og manglede en værtindegave var 
der også mulighed for at købe et glas med 
hvidløgs-chili olie. 

 
 
Svensk pengeombytning 
Fik du ikke set det sidste gang i nyhedsbrevet, så 
tager vi den lige en gang mere, så det ikke er vores 
skyld hvis I brænder inde med ”gamle penge”. 
Skal I til Sverige til sommer og ligger I inde med en 
beholdning af svenske pengesedler, skal I være 
opmærksomme på at vore naboer har gang i en 
udskiftning af pengesedler.  
1. oktober 2015 fik Sverige nye pengesedler. Nu er 
der ikke længere forfatteren Selma Lagerlöf og Nils 
Holgersen på en hvid gase, der præger den lille 20-
kroneseddel, derimod Astrid Lindgren og et 
landskab fra Småland. Alle nye sedler får motiver 
af kendte svenskere. I første omgang drejer det sig 
om nye 20-, 50-, 200- og 1.000-kronesedler. 
 
Hvis du har gamle sedler liggende, fx 20-
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kronesedler med motiv af Selma Lagerlöf, skal du 
bruge eller ombytte sedlerne inden 30. juni 2016 
- hvorefter bliver de ugyldige. 
 
Næste fase er 1. oktober 2016, hvor de 
nuværende 100- og 500-kronesedler udskiftes 
samt 1, 2 og 5 kroner mønter. 
 

  
Læs mere på Sveriges Riksbanks hjemmeside.           
( riksbank.se ) 
 

 
 
 

Standere 
Nye standere kan købes enten hos kassereren 
eller på havnekontoret. Der er to størrelser at 
vælge imellem ( 20 x 40 cm eller 25 x 50 cm ). 
Prisen for begge størrelser er ens kr. 75. 
Når standeren har været udsat for vind og vejr i 
bare en enkelt sæson, er det tid til udskiftning. Den 
skal jo gerne være både hel og pæn, så I kan 
repræsentere klubben på bedste vis, når I kommer 
til fremmed havn på week-end eller sommertur. 
 
Arbejdsdag i klubben. 
Lørdag den 4. juni er der arbejdsdag i klubben. Vi 
skal have malet de vindskeder der blev sat op 
sidste år. Nu er de tørre til det. Der skal nok også 
luges lidt ukrudt og måske males lidt udendørs 
borde og bænke. 
Bent Groset, der er husformand, vil lede og fordele 
arbejdet.  
 
Datoer til kalenderen. 
Den 28. maj 2016 er det havnens dag overalt i 
Danmark ( samt maritimt loppemarked i VBK. ) 
Lørdag den 4. juni kl. 10.00– arbejdsdag i og 
omkring klubhuset. 
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Torsdag den 23. juni – Skt. Hans – grillen bliver 
tændt, kom og steg dine bøffer eller pølser i godt 
selskab. 
Billeder 
Dennis, der redigerer hjemmesiden, modtager 
meget gerne billeder fra Jeres sommertur eller 
hvor I nu har fanget spændende motiver til foto 
”album’et”. Billederne sendes til 
deboy1947@gmail.co 

 
Bådudstilling 
Bådudstilling i Düsseldorf 21. – 29. januar 
2017.  
Vores klub VBK har overvejet tilbud om en 
fælles arrangeret tur til bådudstillingen, der 
afholdes hvert år i Düsseldorf i Tyskland. Men 
udstillingen er så stor, at man umuligt kan gå 
rundt i flok, og interessen for, hvad man skal 
se, er jo også forskellig. En samlet bestilling af 
flybilletter og hotel, vil også gøre rejsen 
væsentlig dyrere. 
Derfor er her lidt inspiration fra januar 2016, 
hvor jeg var på bådudstilling. 
Rejsen og hotel blev bestilt god tid i 
september måned, hvor man får billigere 
priser. Fly retur 800 kr., hotelværelse i cen-
trum med 3 overnatninger 1300 kr. (enkelt-

værelse). Entre til udstillingen kan bestilles 
billigst på nettet for 1, 2, 3 eller flere dage. Ca. 
225 kr. for 2 udstillingsdage. Når man har købt 
entrebillet på nettet, får man gratis bus-, tog 
og sporvogntransport til og fra lufthavnen og 
til og fra byen på udstillingsdagene. Det er 
dejligt billigt, og det er nemt at finde vej. 
Jeg fløj fra København kl. 06.15 og kørte med 
”Messebussen” direkte fra lufthavnen til 
udstillingshallerne, hvor der er garderobe til 
bagage og overtøj. Klokken 09.00 stod jeg klar 
ved indgangen til Messen (der dog først 
åbnede kl. 10.00).  
Udstillingen er enorm, og der er 15 haller 
propfyldt med sejlerting. (Bellacenteret har 2 
haller). Motorbåde og sejlskibe i alle størrelser 
og afskygninger, alskens tilbehør, fiskegrej, 
maritim kunst (malerier og figurer). Der var 
nok ikke noget, der manglede. Har man børn 
med, kan de lære at fiske (kasteteknik) i en 
indendørs sø, og der er mulighed for at sejle i 
små sejlbåde. Ved nogle af de lidt større både, 
skal man registreres for at komme ind og se 
båden, men det er ikke noget problem. Man 
kan se de fleste både. 
Mange nye modeller er med på udstillingerne.  
Der er rigeligt med restauranter på Messen, så 
både formiddagspausen og frokosten kan 
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tilgodeses til meget rimelige priser (ca. 10 
Euro for et stort måltid med drikke).  
Efter jeg havde gået rundt i 2 hele dage, var 
skoene slidt op og benene trætte. Men jeg 
havde stort set nået at se alting. Derefter var 
der almindelig hygge og shoppingtur i 
Düsseldorf de øvrige 2 dage. Det er nemt at 
finde et spisested til aftensmad i byen. I 
”restaurantgaden” er der 130 spisesteder / 
værtshuse på 500 meter. Det viser sig, at 
restauranterne ofte kun har en smal facade 
mod gaden, og indvendig udvider de sig og 
kan måske være 50 – 100 meter lange med 
masser af plads. Det har nok noget at gøre 
med huslejen, der sikkert beregnes efter antal 
meter mod gaden.  
 
Jeg kan kun anbefale at lave en udflugt til 
Düsseldorf for at se bådudstillingen og 
selvfølgelig også byen. Mit generelle indtryk af 
priserne på messen er, at der ikke er noget 
særligt at spare ved at købe fiskegrej, 
bådudstyr og –tilbehør. Skulle man alligevel 
finde på at købe en båd, ligger floden kun 500 
meter væk, og så kan man spare flybilletten.  
Ring blot, hvis du vil vide mere. 
Hilsener Per Nørgaard 

- o0o – 

 


