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 Generalforsamling. 

Om godt en måned er der igen generalforsamling 
i VBK. Også i år kan vi glæde os over et godt 
regnskab, hvilket skyldes såvel en pæn tilgang af 
nye medlemmer som at der på udgiftssiden ikke er 
fremkommet store negative overraskelser. 

Men ikke alt er idel lykke. Efter flere års flittig 
indsats, har de frivillige, der har udgjort 
rengøringsholdet, meddelt at de gerne vil afløses. 
Det har hidtil foregået på den måde at de en gang 
om måneden har brugt nogle timer sammen i 
klubhuset og fået det soigneret, så vi alle har lyst 
til at komme i huset. Hvis det lignede en svinesti 
var der nok ikke mange, der ville bruge det. 

Uden mad og drikke duer helten som bekendt 
ikke, så husformanden har naturligvis sørget for  
forplejning til de frivillige, der har gjort rent til 
glæde for os alle. 

Nu er der imidlertid brug for et nyt hold af 
frivillige ( 3 – 4 stk. ) der vil tage en tørn i en 
periode og give huset en omgang med kost og 
spand.  

Tænk over om det kunne være noget for dig og giv 
formanden eller en af de andre bestyrelses-
medlemmer besked om at du gerne vil give en 
hånd med. 

To af bestyrelsesmedlemmerne har valgt at 
stoppe i bestyrelsen.  

Bent mener at han nu er kommet så højt op i 
halvfjerserne at han vil lade sig pensionere, hvilket 
vil give ham lidt mere tid til de hjemlige sysler. 

Finn Larsen, der også har været 
bestyrelsesmedlem i mange år, har af helbreds-
mæssige årsager valgt at trække sig tilbage. Da 
Finn jo har været lokal pølsemand når standeren 
har skullet op og ned, er det jo en alvorlig sag. 

Nå, spøg til side, Finn har ydet en stor indsats for 
klubben gennem flere år. Har været næstformand 
og stået for adskillige arrangementer i årenes løb, 
så han vil blive savnet. 
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Digital Navigation. 

Den 6. oktober var vi 24 VBK medlemmer, der var 
på tur til FURUNO på Avedøre Holme.  

Walther Fenger fortalte om de 3 forskellige 
navigationssystemer, der findes. Amerikansk, 
russisk og kinesisk. Det vi anvender i vore både er 
det amerikanske system, hvor vi fra satelitter, der 
svæver ca. 36.000 km over jorden modtager 
signaler, der er i stand til at bestemme vor position 
med ganske få meters nøjagtighed. 

Indenfor en overskuelig tid kommer der også et 
europæisk GPS satelitsystem. 

Endvidere blev vi orienteret om forskelligt 
sikkerhedsudstyr, der kan udsende nødsignaler i 
tilfælde af uheld. Udstyret findes i versioner til 
montering i redningsvesten, båden eller rednings-
flåden og i forskellige versioner alt efter om det er 
til brug i hjemlige farvande eller på de store 
oceaner.  

Sidst i arrangementet var der lejlighed til at 
”trykke på tasterne”, så vi selv kunne fornemme 
hvordan udstyret er at arbejde med. 

Furuno tilbyder at vi er velkommen til at besøge 
deres udstillingslokale og prøve tingene samt få en 
snak om forskellige løsninger.  

Indbydelsen medfølger. 

 

 

Lån af klubhus 

Hvis I lejer et festlokale/forsamlingshus ”ude i 
byen” skal I selv medbringe køkkentulle, toilet-
papir, viskestykker m.v.. 

Klubhuset kan I låne vederlagsfrit, men husk også 
her selv at medbringe viskestykker, køkkenrulle 
mv.  

   

Ferieoplevelser 

I de senere år er der kommet flere og flere 
krydstogtskibe i de danske farvande. Det ene 
større end det andet. Nogle er grimme – andre er 
bare store, men i år så vi et der var pænt.  

 

Der findes også mere simple transportformer end 
de helt store skibe.  

Her er farmand på tur med sønnikke. Senere fik 
junior lov til selv at forsøge sig, men det gik ikke 
helt efter planen – han kunne ikke få vendt 
”skuden” og det resulterede i en faderlig svømme-
tur i havnebassinet. 
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Badeværelser i havne er vidt forskellige. I 
Fiskebækskil ser det sådan ud. Grønne planter, 
kunst på vægge og i vindueskarme, marmor på 
gulvet, varme i gulvet i bruseområdet og en stol 
uden bundprop, så man kan hvile sig straks efter 
badet. Glemte jeg at skrive at der naturligvis også 
var hyggemusik i baderummet. 

 

Skilte om hastighedsbegrænsning i havnene er 
ofte lidt kedelige at se på, men i Hamburgsund har 
man virkelig gjort noget ud af skiltningen. 

På den anden side står der tak fordi man holdt 
farten nede. 

 

I Sverige har man fundet en ny anvendelses-
mulighed for liftsystemer. Ved dette sommerhus   
( norsk ejer, der ikke lige kommer forbi og kikker 
til bådene hver anden dag ) var 3 både løftet ud af 
vandet og så kan familien roligt være væk fra hus 
og både i længere tid. Smart – men nok ikke helt 
billigt.
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På de små øer hinsidan, kommer havnekiosken  
forbi hvis man lige står og mangler.  

Sodavand, is, kaffe, knas med videre. Vi købte ikke 
noget. Det var nok heller ikke helt billigt – bare 
hvad han skal tjene ind til brændstofforbruget – 
uha-da. 

 

Men – nu er det blevet efterår og masten skal 
snart af. Dog kan vi ikke anbefale den nedenfor 
viste metode.  

  

 

En polsk familie havde købt en Halberg Rassy 312 
i Holland og nåede næsten hjem med båden inden 
de – i havn - blev påsejlet af et vindmølle-
transportskib 

 

Et trist syn. Der var engang en dejlig Halberg Rassy. 

 

Datoer til kalenderen. 

Søndag den 13. november kl. 14.00 – stander 
nedhaling. 

Tirsdag den 22. november kl. 19.00 – VBK’s 
generalforsamling. 

Søndag den 4. december kl. 14.00 – gløgg og 
æbleskiver. 

 

- o0o – 

 


