
Nyhedsbrev             
Vallensbæk Båd Klub 

www.vallensbaek-baadklub.dk 

Maj 2017 

 

Hej alle VBK medlemmer. 

 

Indhold: 

Klubhus 

Varmepumperne 

Muret grill 

”Husdyr” 

Bestik og service 

Maritimt loppemarked 

Fiskekonkurrence 

Arbejdsdag i VBK 

Datoer til kalenderen. 

 

Klubhus 

Klubhuset er til for medlemmerne – alle 
medlemmerne – det indebærer at vi skal tage 
hensyn til hinanden. Det nytter ikke noget at 2 – 
3 medlemmer fylder hele køleskabet konstant – 
så der ikke er plads til andre. Det, der står i 
køleskabet, skal også være pakket ind, så ikke 

noget med at sætte resten af middagsmaden ind 
på en åben tallerken. 

Og har et medlem sat en bøtte kaffe med navn på 
– så respekter at det er vedkommendes kaffe – 
den er ikke til fri afbenyttelse. 

Det var lidt negativt – nu til noget positivt – en 
dag formanden kom ind i huset var der en ny duft 
– af sæbe. Huset havde været lånt ud til en fest 
og var efterfølgende blevet efterladt i den 
rengjorte stand vi alle ønsker at forefinde det i – 
super – sådan må det gerne være hver gang huset 
har været brugt til fest. 

 

Varmepumperne 

Varmepumpen over døren er slukket nu og når 
temperaturen tager et ordentligt nøk opad bliver 
der også slukket for den anden. 

Pumperne kan kun styres med fjernbetjeningerne, 
så undlad venligst at pille ved selve pumperne – 
NIX PILLE.  

 

Muret grill 

Den murede grill havde efterhånden fået nogle 
revner i murværket og risten skulle svejses. 
Cristian har tryllet og givet såvel risten som 
murværket en kærlig hånd, så den nu er blevet flot 
og funktionsduelig igen. Super – stor tak til 
Christian. 
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”Husdyr” 

I vinter har vi desværre haft ubudne gæster med 
pels og lang tynd hale under huset. 

Havnen abonnerer på skadedyrsbekæmpelse og 
der er blevet lagt gift i kasserne ved soklen. 

De plasticriste der var blevet gnavet i stykker bliver 
skiftet ud med metalriste, så vi kan holde de 
ubudne gæster ude. 

 

Bestik og service 

Det gamle bestik i klubhuset er blevet udskiftet og 
der skulle nu være nok til et selskab på 50. 

Det fordrer dog at der ikke fjernes noget fra 
klubhuset. For øjeblikket kan vi se at der mangler 
en del kopper og glas – så hvis en eller anden skulle 
være kommet til at låne en kop, et glas, en kniv 
eller en gaffel med ned i båden – så husk lige at 
tage det med retur til klubhuset. 

 

 Maritimt Loppemarked 

Den 28. maj holder vi maritimt loppemarked, så 
har du noget brugbart grej, du ikke længere selv 
bruger er der mulighed for at en anden kan få 
glæde af det og du selv kan få en skilling i lommen. 

Uden at jeg vil lægge hovedet på blokken for om 
det kommer til at ske, har jeg hørt at der muligvis 
kommer en brugt gummibåd på auktion. 

 

Fiskekonkurrence 

Lørdag den 20. maj kl. 07.00 er der fiskekon-
kurrence. Morgenmad og en lille skarp til halsen. 
Ristede pølser om eftermiddagen ved indvej-
ningen. 

Se opslaget ved hoveddøren 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 (Tlf.: 51226616/26172812 ) 
eller Erik. Husk navn og telefonnummer samt antal 
deltagere. 

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. 

Et rygte siger at man også kan vinde et gavekort på 
100 kr. til Ebbes Foderbræt, der ligger ved 
Bauhaus Ishøj. Ebbe har også åbnet forretning i 
Hundige Havn ( Mågen ) 
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Arbejdsdag i VBK 

Den 10. juni mødes vi og udfører nogle af de 
forefaldne vedligeholdelsesopgaver ved klub-
huset. 

Kom og mød andre medlemmer – få en hyggelig 
sludder mens I går og er praktiske. 

Det kan være maling, rengøring, ukrudt, der skal 
fjernes etc.  

 

Svenske penge 

Ligger I inde med svenske kontanter, så husk at fra 
den 30. juni 2017 kan I ikke længere bruge de 
gamle svenske penge: 100- og 500-kronesedler 
samt 1-, 2- og 5-kronemønter. Den nuværende 
svenske 10-krone kommer til at være uforandret. 
I oktober sidste år begyndte den svenske 
Riksbanken at indføre de nye 100- og 500-
kroneselder samt de nye 1-, 2- og 5-kronemønter. 

Sedler kan veksles i danske banker – men mønter 
får I mest ud af at købe varer for i Sverige, så der 
må være basis for en weekendtur til den anden 
side af Øresund. 

 

 

 

 

Datoer til kalenderen. 

Lørdag den 20. maj kl. 07.00 – fiskekonkurrence. 

28. maj – loppemarked. 

10. juni kl. 10.00– arbejdsdag i VBK. 

23. juni kl. 18.00 – Skt. Hans. Grillen tændes. Tag 
mad med og kom og hyg med vi andre. 
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