
Nyhedsbrev             
Vallensbæk Båd Klub 

www.vallensbaek-baadklub.dk 

December 2016 

 

Hej alle VBK medlemmer. 

 

Indhold: 

Generalforsamling 

Brugsretsaftale 

Gløgg og æbleskiver 

Større arrangementer i 2017 

Datoer til kalenderen. 

 

Generalforsamling 

Tirsdag den 22. november var der generalfor-
samling i VBK. Referatet fra generalforsamlingen 
vil blive lagt på hjemmesiden.  

Som dirigent valgte vi Søren Christiansen. 
Bestyrelsesmedlemmerne Finn Larsen og Bent 
Groset modtog ikke genvalg til bestyrelsen. Som 
nye bestyrelsesmedlemmer valgtes Yvonne 
Flørnæs og Henrik Petersen. Frank Bavnild blev 
valgt som suppleant til bestyrelsen. 

Kasserer Jørgen Simonsen blev genvalgt og det 
samme blev bestyrelsesmedlemmerne Lene 
Møller og Hans Østergaard. 

Bob Nørup og Finn Løye blev genvalgt som 
repræsentanter til havnebestyrelsen. Dennis 
Boyesen blev genvalgt og Finn Rasmussen  nyvalgt 
som suppleanter til havnebestyrelsen. 

Da Frank Bavnild blev valgt som bestyrelses-
suppleant skulle ny revisorsuppleant vælges og 
her faldt valget på Finn Larsen. 

 

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig 
således: 

Formand: Per Nørgaard 

Næstformand: Bob Nørup 

Kasserer: Jørgen Simonsen 

Sekretær: Dennis Boyesen 

Kommunikation ( nyhedsbrev ): Jørgen Simonsen 

Webmaster: Dennis Boyesen 

Husformand: Bob Nørup 

 

Brugsretsaftale. 

Havnen har indkaldt til ekstraordinær general-
forsamling den 4. januar 2017 i VSK’s klublokale 
over Krabben. 

På dagsordenen er forslag til ændring af § 3 i 
havnens vedtægter. Årsagen til at paragraffen skal 
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ændres er den nye brugsretsaftale havnen skal 
have med kommunen.  

Bestyrelsen har drøftet begge dele og bestyrelsen 
anbefaler at vi siger Ja til forslaget. 

Vedtager vi forslaget opnår vi bl.a. at få flere 
toiletter på havnen, en legeplads samt at de to 
kørebroer bliver renoveret – og det hele betales af 
kommunen.  

Alternativet er at indskyderne selv skal af med de 
ca. 2 millioner det vil koste at få renoveret 
broerne.  

 

Gløgg og æbleskiver 

Den 4. december varmede Finn Gløggen og 
æbleskiverne blev lunet. Ud over rødvin havde 
Finn fundet lidt ekstra ”fyld” til gløggen. 

Da vi skulle hjem bagefter gik det egentlig meget 
godt, hvis det ikke lige havde været for en dum 
sten, der lå i vejen. 

 

Nå spøg til side – det gik fint med hjem-
transporten, men føreren af bilen har nok været til 
en fugtig julefrokost et andet sted. 

 

Større arrangementer i 2017 

Fra den 08. -> 18. juli 2017 arrangerer VSK 
verdensmesterskab for flerskrogsbåde. 

Man forventer ca. 280 deltagende både. Hele 
arrangementet vil blive afviklet fra stranden, så 
bådene skal ikke ind i havnen. 

 

Den 17. + den 18. juni 2017 er Kano og 
Kajakklubben vært for danmarksmesterskaberne 
i kano og kajak. 

 

Begge stævner vil naturligvis give en øget trafik 
ude i bugten såvel som i og omkring havnen og der 
skal vi naturligvis tage hensyn og sejle udenom 
kapsejladsbanerne og undlade at komme med for 
mange hækbølger til kajakkerne. 

Arrangementer i den størrelse kræver mange 
hænder og begge klubber vil blive meget glade for 
frivillig arbejdskraft. Så hvis du har tid og lyst til at 
give dem en hånd vil de være meget 
taknemmelige. 
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Datoer til kalenderen. 

Onsdag den 04. januar kl. 19.00 – ekstraordinær 
generalforsamling i havnen. 

Søndag den 02. april kl. 14.00 – standerhejsning. 

28. maj – loppemarked. 

10. juni – arbejdsdag i VBK. 

23. juni – Skt. Hans. 

 

Hvis julen ser lidt flad ud – så træk vejret dybt og 
giv den et kæmpe pust. 

 

 

 

 

Bestyrelsen ønsker medlem-
merne en glædelig jul og et 
godt nytår. 

- o0o – 

 


