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Rygning
Hej alle VBK medlemmer.
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Det indskærpes endnu engang at klubhuset skal
være HELT røgfrit. Det gælder både til dagligt og
når man låner huset til en rund fødselsdag eller
andet.
Skal man ryge er det ikke nok at stille sig i en åben
dør – for så blæser røgen ind i huset.
Rygning foregår HELT udenfor huset.

Kataloger
Digital navigation – Garmin
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Søsætning
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.
Det er endvidere sådan at man ikke kan blive
søsat, hvis der er gæld til klubberne.

Kataloger i klubhuset
Der ligger en stak svenske kataloger i klubhuset til
fri afbenyttelse. Vær opmærksom på at priserne er
i svenske kroner og da kursen ligger omkring 80
slipper man noget billigere hvis man omregner til
danske ”dollars”.

Digital Navigation
Den 29. marts kl. 19.00 får vi besøg af 2 mand fra
Garmin, der vil komme 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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Søsætning
Som havnen allerede har meddelt prøver man i år
at planlægge søsætningen anderledes. Som
udgangspunkt skal de, der står yderst først i – de
har jo også i efteråret tilkendegivet at de gerne vil
i vandet i første halvdel af april.

Da vi byder på kaffe og lidt brød til kaffen, vil vi
meget gerne have en tilkendegivelse fra de der
forventer at deltage. Har I allerede tilmeldt Jer på
hjemmesiden er det tilstrækkeligt.
Men ellers kan tilmelding
JBS2@simonsen.mail.dk

sendes

Og husk Per er altid til at tale med hvis den tildelte
tid ikke kan passe.

til:

Datoer til kalenderen.
29. marts kl. 19.00 – Garmin – digital navigation
mv..

Brugsretsaftale.
Brugsretsaftalen med kommunen
underskrevet – gældende til 2045.

Havnen prøver med faste tider. Prøv at se på det
fra den positive side. Det gøres for at begrænse
antallet af flytninger. Det er jo mest praktisk at det
ikke er bagerste båd der skal ud først.

er

nu

Som nogle formentlig har bemærket er
Kommunen gået i gang med de forberedende
arbejder i forbindelse med etablering af
legepladsen og indenfor en overskuelig tid vil den
nye toiletbygning blive etableret.

Søndag den 02. april kl. 14.00 – standerhejsning.
28. maj – loppemarked.
10. juni – arbejdsdag i VBK.
23. juni – Skt. Hans.
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