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Højvande
Hej alle VBK medlemmer.

Indhold:
Kontingent
Højvande
NB - Varmen i klubhuset

Siden sidst har vi haft en såkaldt 100 års hændelse.
I Vallensbæk var vandstanden på ca. 1,66 over
daglig vande. Der var vand over brodækket på de
fleste broer. Vandet stod kun 5 cm. fra elkasserne.
Heldigvis var det helt stille så der kom ikke
sprøjtevand på el’en.
Her er et billede taget mens vandstanden stadig
var på vej op. Maksimum indtraf først efter
mørkets frembrud.

Foredrag ?
Digital navigation – Garmin
Ny båd ?
Brugsretsaftale
Invitation fra VSK
Datoer til kalenderen.

Kontingent for 2017
Kontingentet forfaldt til betaling den 1. februar
2017. Til de, der endnu ikke har betalt, må I
meget gerne gøre det snarest, så vi ikke skal
bruge hele foråret på den opgave.

Ved G broen var vandet så højt poppe at stien var
under vand.
Vi slap billigt, men forestil Jer hvis der også havde
været vind fra sydøst.

Varmen i klubhuset
2 varmepumper sørger for varmen i klubhuset. De
er stillet til 21 grader og det plejer der at være.
For at varmepumperne kan arbejde optimalt er
det vigtigt at INGEN PILLER VED DEM.
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Varmepumperne kan ikke sende varm luft ud i
lokalet uden at man kan mærke pustet fra dem.
Hvis I kommer til at sidde så I kan mærke pustet,
så ryk bordet lidt i stedet for at øve hærværk på
pumpens lameller. For ca. 3 uger siden oplevede vi
at nogen havde prøvet at mindske pustet ved at
trykke 2 lameller ind. Derved kan man opnå at
varmepumpen ikke kan komme af med luften og
brænder af og det vil koste 15 – 20.000 kr. pr stk.

Giv gerne jeres mening til kende på mailadressen
Lene.moeller@outlook.dk
eller
jbs2@simonsen.mail.dk

Digital Navigation

SÅ VENLIGST LAD VÆRE MED AT PILLE VED DEM.

Sidste år var VBK på besøg hos Furuno Danmark på
Avedøre Holme for at se og høre hvad de har at
byde på.

Vi ved godt at der var nogle dage hvor der var lidt
koldt fordi filtrene trængte til rensning, men det er
klaret og der er normal varme igen.

Lokalets størrelse bevirkede at der kun kunne
være et begrænset antal deltagere og
arrangementet blev hurtigt udsolgt.

Foredrag - spørgsmål
Bestyrelsen leder efter arrangementer, der har
medlemmernes interesse. Blandt forslagene kom
et foredrag ved Michael Beha Erichsen fra ”Kurs
mod fjerne kyster”. Han er en meget underholdende og efterspurgt herre, men desværre er
et sådant foredrag ikke gratis. Prisen ligger i
omegnen af 25.000 kr. Vi vil maksimalt kunne
være 70-80 tilhørere.
Vi vil gerne høre medlemmernes mening 1) om I er
interesseret i et sådant foredrag og 2) om I synes
at vi skal prøve at arrangere det – også set i lyset
af prisniveauet. Det vil i givet fald først blive til
efteråret.

Nu har vi fået en aftale i stand med Garmin, der vil
komme i klubhuset den 29. marts og fortælle om
hvordan de ser fremtiden med navigation via GPS
og digitale kort.
Der vil på mødet blive mulighed for at se deres
nyeste instrumenter, stille spørgsmål og høre om
hvad der kommer til at ske i fremtiden.
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Ny båd ?
Står din båd for en udskiftning til noget større
kommer her et forslag. Husk dog endelig lige at
aftale med havnefogeden om vi har en ledig plads.
Det skal nok være en stor 7’er plads.

En rig russer skulle have en sejlbåd, der skulle
være lidt større end nogen anden på denne planet.
Det lykkedes. På de to første billeder er båden ved
at forlade værftet. Det havde nok ikke rakt at
spørge naboerne om de ville give en hånd ved
fralægningen, som vi andre kan gøre, så han
entrerede med 2 slæbebåde i stedet.
På det nederste billede er lystyachten fotograferet
da den passerede Kronborg.
Den blev bygget på et værft i Østersø området og
skulle enten gennem Kielerkanalen for at komme
ud i den store vide verden eller gennem danske
farvande. Mastehøjden på 90 m over havets
overflade satte sine naturlige begrænsninger. Alt
hvor der var broer var udelukket.
Tilbage var der så Øresund – men skiv’et har en
dybgang på 8 m, så det var også på grænsen.
For at undgå at blive grundejer på vej forbi
Amager skulle båden lettes for det den kunne
lettes for og ”Staklen” var nødt til at tømme den
om bord værende svømmepøl samt vandtankene.
Tænk sig at skulle undvære sin morgensvømmetur
i egen ombordværende ”pøl”.
Velstående mennesker har alternative problemer.

Brugsretsaftale.
Den vedtægtsændring, der var nødvendig for at
havnen kan indgå en ny brugsretsaftale med
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Vallensbæk Kommune, har været behandlet på to
ekstraordinære generalforsamlinger i januar og
februar måned.

Datoer til kalenderen.

På begge generalforsamlinger blev ændringen
enstemmigt vedtaget. Den anden generalforsamling var nødvendig, idet der ikke var mødt
tilstrækkeligt mange indskydere op første gang.

Søndag den 02. april kl. 14.00 – standerhejsning.

29. marts – Garmin – digital navigation mv..

28. maj – loppemarked.
10. juni – arbejdsdag i VBK.
23. juni – Skt. Hans.

Invitation fra VSK
VSK prøver at arrangere familiekapsejladser, hvor
kravene ikke er de samme som til de sædvanlige
kapsejladser. Her starter man enkeltvis og slipper
således for kampen ved startlinjen som både kan
være nervepirrende, krævende og give skader.

I ønskes alle en god vinterferie.

Her er et link for de interesserede:
http://vallensbaek-sejlklub.dk/invitation-tilfamiliekapsejlads/
Invitation til klubaften:
http://vallensbaek-sejlklub.dk/klubaften-2-martskl-19-hoer-om-klubbens-kapsejlads-tilbudsaeson-2017/
Se også angående det samme på VBK’s
hjemmeside.
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