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Hej alle VBK medlemmer. 

 

Indhold: 

Standernedhaling 

Generalforsamling 

Brugsretsaftale 

Har du husket det hele ? 

Feriebilleder 

Datoer til kalenderen. 

 

Standernedhaling. 

Søndag den 13. november sluttede vi sæsonen og 
tog standeren ned. Traditionerne blev holdt i 
hævd – formanden holdt tale – standeren prøvede 
at sætte sig fast på vej ned ( man kan sige at den 
kæmpede for sit liv ) – Karsten skød sæsonen af” - 
”lasen” blev overdraget til Bent Groset for en god 
indsats som husformand – derefter var der ristede 
pølser med en øl/sodavand samt varm kaffe. 

Billeder i rækkefølge – formanden holder tale – 
Bent fremviser ”lasen”, der her på billedet ser 
forbavsende hel og ren ud.   
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Her ses nogle af de ca. 40 fremmødte. 

 

Generalforsamling 

På tirsdag den 22. november kl. 19.00 holder vi 
den årlige 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. 

Indkaldelsen blev udsendt omkring den 25. 
oktober. To medlemmer har valgt at lade sig 
pensionere fra bestyrelsesarbejdet – nemlig Finn 
Larsen, der gennem mange år har været en ildsjæl 

i VBK samt Bent, der nu vil overlade klubhuset til 
en ny husformand.  

Rengøringsholdet bestående af Lis Neupart, Lene 
Møller, Preben Honore samt Bent som tovholder 
mener også at de har aftjent deres ”værnepligt”. 
Stor tak til dem for deres indsats med at holde det 
værste møg væk fra klubhuset. 

Vi kan rigtig godt bruge et nyt hold af frivillige, der 
vil give huset en ”tur” en gang om måneden, så 
tænk om det ikke kunne være noget for dig at 
deltage i.  

Bestyrelsen håber at se rigtig mange til 
generalforsamlingen. 

 

Brugsretsaftale. 

Var du ikke til info møde tirsdag den 15. november 
om den kommende brugsretsaftale, følger her lidt 
info.  

Havnebestyrelsens formand Henrik Sydbo fortalte 
om den manglende brugsretsaftale. I 1995 blev 
der udarbejder en sådan, men den er aldrig blevet 
underskrevet af havnen. Da brugsretsaftalen er 
grundlaget for at vi kan få lov til at bruge arealet 
havnen ligger på, er det jo vigtigt at såvel havnen 
som kommunen har underskrevet aftalen. I 
aftalen fastlægges der blandt andet en uopsige-
lighed fra kommunens side, der løber til 2045 

Borgmester Henrik Rasmussen deltog i mødet og 
viste kommunens visioner for området fra 
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stationstorvet og ned til havnen. Kommunen 
overtager og drifter et mindre areal omkring 
Søstrene P, hvor der vil komme en toiletbygning 
samt en legeplads. 

Endvidere vil Kommunen betale for renovering af 
broen ved indkørsel til havnen samt broen ved 
søsætningskajen. Alt i alt har Kommunen afsat ca. 
3 mill. i 2017 til de nævnte projekter. De to broer 
har en forventet restlevetid på under 2 år, hvis der 
ikke bliver gjort noget. Det er vigtigt at de 
bibeholdes som de er nu, idet ”hullerne” under 
dem sørger for vandgennemstrømningen i 
havnen. 

Når aftalen er endeligt udformet vil havnen 
indkalde til en ekstraordinær generalforsamling 
med henblik på indskydernes godkendelse af 
aftalen. 

 Har du husket det hele ? 

Meteorologerne truer lidt med at vi kan forvente 
en ”rigtig” vinter i de kommende måneder. Det vil 
bevirke at der kommer is i havnen. I den 
forbindelse er det vigtigt at vi alle husker at fjerne 
vore indhalerliner, så de ikke fryser fast i isen og 
kommer til at lave ravage ved pæle og broer. 

   

Ferieoplevelser 

Preben Honore var i sommer en tur på Færøerne, 
hvor han tog en række flotte billeder af et 

landskab, der er meget anderledes end det vi har 
hernede sydpå.  
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Her er færgen der sejler til Færøerne og Island. 

 

 

Datoer til kalenderen. 

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

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