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Klubhus 

Klubhuset er til for medlemmerne og det er gratis 
at bruge – men når du har brugt det, så efterlad 
det som du ønsker at forefinde det. 

Da vi skulle varme brød til pølserne ved 
standerhejsningen fandt vi bradepanden 
efterladt med 7 mm størknet fedt i bunden – det 
er ikke i orden at efterlade ovnen på den måde. 
Jeres mor kommer ikke og gør rent efter Jer – I 
skal gøre det selv  - i alles interesse. 

 

Standerhejsning 

Søndag den 2. april hejste vi standeren til sæsonen 
2017. 

 

Sange deles ud i fuldt firspring. 

 

Standeres synges op og formanden holder tale. 
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Klubbens ”kanoner” Karsten affyrede de 
traditionelle 3 skud til markering af sæsonstarten. 

 

Og så var der kø til de 120 ristede ”søslanger”, som 
Hans leverede fra grillen. Vejret var med os og der 
blev fyldt op ved de udendørs borde. 

 

Digital Navigation 

Den 29. marts havde vi besøg fra GARMIN, der 
kom og udøste af deres viden og tanker om 
fremtidens navigation for småbåde og lystsejlere. 
Det var givende at set hvad der er sket siden 
GPS'en kom frem og til hvor vi er i dag og 
udviklingen stopper ikke. 

Nu mangler vi bare at undervisningen til 
duelighedsbevis og speedbådskørekort også får 
digital navigation med. Der er jo ingen eller kun 
meget få der i dag navigerer på gammeldags 
maner med kort og papir. Men husk nu at al 
elektronik kan gå i stykker og i den situation er 
det godt at kunde de gamle færdigheder.  

Efter Garmin's indlæg var der hands on og man 
kunne stille spørgsmål og få justeret sine Garmin 
instrumenter. 

 

Der var desværre for få der deltog, der var 27 der 
havde tilmeldt sig, men kun 18 mødte frem. 
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Da der var indkøbt wienerbrød til alle tilmeldte, 
havde det manglende fremmøde den uheldige 
konsekvens at de tilstedeværende alle var nødt til 
at spise dobbelt så meget. 

Morale – har I tilmeldt Jer til et arrangement, men 
bliver forhindret, så husk lige at melde fra.  

Søsætning 

Søsætningen er i fuld gang og er forløbet effektivt 
fra start, idet langt færre både end sidste år er 
blevet flyttet rundt, for at kunne komme ind til 
dem der skal i. 

Datoer og tider står på havnens hjemmeside, så 
husk at se hvornår I har fået tildelt en tid. Det ville 
være møg ærgerligt hvis I går på havnekontoret for 
at bestille tid og så får at vide at personalet var klar 
ved Jeres båd for 2 dage siden, men at I ikke selv 
var der. 

Har I ikke pc og internet kan Heidi på havne-
kontoret fortælle Jer hvornår I har fået en tid. 

Og husk Per er altid til at tale med hvis den tildelte 
tid ikke kan passe.  Men gør det i god tid. 

 

Fiskekonkurrence 

Lørdag den 20. maj kl. 07.00 er der fiskekon-
kurrence. Morgenmad og en lille skarp til halsen. 
Se opslaget i udhængsskabet eller på gangen i 
klubhuset for yderligere information. 

Deltagerprisen er kr. 65. Af hensyn til indkøb er 
tilmelding bindende. 

Indvejning kl. 15.00 præcis. 

Tilmelding til Finn kok eller Erik. Husk navn og 
telefonnummer samt antal deltagere. 

Tilmeldingsfrist onsdag den 17. maj. 

Præmierne vil i år være kontante, så har I fanget 
en præmiefisk modtager man i år et tilskud til 
indkøb af det man selv har brug for, i stedet for en   
stang eller et hjul, men egentlig ikke har brug for 
og i hvert fald ikke i det fabrikat eller den model 
man har ønsket sig. 

Familiekapsejlads 

Som tidligere omtalt inviterer VSK vore 
medlemmer med sejlbåd til at deltage i 
familiekapsejladsen. Link: http://vallensbaek-
sejlklub.dk/tilmelding-til-familiekapsejlads-2017/ 

 

Datoer til kalenderen. 

Lørdag den 20. maj – fiskekonkurrence. 

28. maj – loppemarked. 

10. juni – arbejdsdag i VBK. 

23. juni – Skt. Hans. Grillen tændes. 

- o0o – 


