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Klubhus 

Bestyrelsen har på flere bestyrelsesmøder vendt 
brugen af klubhuset, når det lånes ud til 
medlemmerne.  

Vi har fastlagt et nyt regelsæt, der kan ses på 
klubbens hjemmeside. Når huset bruges af 

mange slides det og vi kan se at beholdningen af 
glas, kopper mv. bliver reduceret og noget skal 
genanskaffes. Det kan ikke undgås at f.eks. et glas 
eller en kop går i stykker i ny og næ. Derfor 
kommer det fremover til at koste et beløb, når 
man låner huset ( bidrag til strøm, reparation og 
nyanskaffelser).  

Regelsættet udleveres når man vil skrives på 
kalenderen og skal underskrives af brugeren. 

Regelsættet gælder fremover. De der allerede 
står på kalenderen er ikke omfattet af 
regelsættet med hensyn til betaling. 

 

Arbejdsdag i VBK 

Den 10. juni mødtes 12 medlemmer til arbejdsdag 
ved klubhuset. Den primære opgave var 
beskæring og oprydning og de der har været forbi 
huset efter arbejdsdagen, er ikke i tvivl om at de 
fremmødte var flittige – sikke bunker af afskæring.  

Uden mad og drikke går det ikke, så der blev 
fortæret pizzaer og vædskebalancen blev også 
holdt vedlige. 

Varmepumperne 

Varmepumperne er slukket nu. 

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

Lørdag den 20. maj var der fiskekonkurrence, 
Arrangøren havde rykket starttidspunktet en time 
frem til kl. 07.00 hvilket ikke alle var forberedt på, 
så de først mødte havde god tid til morgenmaden. 

 

Den medfølgende skibshund tog det helt roligt 
mens skipperen indtog morgenmaden. 

 

Finn fortæller om arrangement og regler – 
indvejning kl. 15.00 præcis – ristede pølser og 
lotteri. 

 

Præmiefiskene hængt op på ”laksebrættet”. Den 
store vægt blev der desværre ikke brug for. 
Brevvægten klarede opgaven. På trods af præmier 
til fisk i flere kategorier, blev der udelukkende 
præsenteret hornfisk ved indvejningen.  

Ud over kontante præmier var der gavekort fra 
Hvidovre Sport samt Ebbes Foderbræt, der ligger 
ved Bauhaus Ishøj. Ebbe har også åbnet forretning 
i Hundige Havn ( Mågen ).  
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Præmier til lotteriet – O.P., Enkelt og gavekort. 

 

Så åbnes der lodsedler – gevinst eller nitte ? 

Ville du gerne have været med, men nåede det 
ikke, så er der igen fiskekonkurrence til 
september. 

 

Badeplatform 

Sådan en kan bruges til forskellige formål. 

Men det er ikke det mest praktiske sted for ænder 

at lægge æg. Jeg garanterer for at ”skipperinden” 
ikke sørger for udrugning. Men man kunne måske 
overveje en omelet til morgenmaden. 

Det er lidt trist at andemor er så forvirret om hvor 
hun skal placere, de æg der gerne skulle blive til 
hendes afkom. 

 

Husk passet 

Skal I til udlandet er det en god ide at huske passet 
– også til Sverige i disse tider -  og nu er der 
kommet et nyt – Ø-PASSET. 

Sammenslutningen af danske småøer har som en 
Gimmick udstedt et Ø-pas. Formålet er at få flere 
gæster til de danske småøer. Ø-passet er en lille 
bog med en side for hver af de 37 danske øer med 
færgeforbindelse. På ”ø-ens side” fortælles om de 
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mange spændende oplevelser den enkelte ø kan 
byde på samt nogle faktuelle oplysninger om øen. 

Siden er forsynet med et kort over ø-en samt en 
QR kode der giver adgang til ø-ens hjemmeside, 
hvor man kan søge yderligere oplysninger. 

Bagerst i passet er der en checkliste, hvor man kan 
hakke af når man har besøgt en Ø. 

Ø-passet kan for 25 kr. bestilles hos 
Sammenslutningen af danske småøer - Britta Leth 
på bl@danske-smaaoer.dk eller telefon 40 11 53 
62. 

Ø’passet kan ses på: http//bit.ly/oepas.DK 

 

 Maritimt Loppemarked 

Den 28. maj havde vi maritimt loppemarked, men 
i år var vejret så godt at hovedparten af såvel de 
sælgende som de købende ”lopper” foretrak at 
anvende dagen til andre formål. Dagen var en af 
de første rigtige sommerdage og efter et forår 
med en laaaang, våd, kold og blæsende periode, 
skulle sommerdagen virkelig bruges. 

 

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 Riksbank 
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 ved at købe varer i Sverige, så der 
må være basis for en weekendtur til den anden 
side af Øresund. 

 

Hvad man kan risikere at 
møde i Storebælt 

Skal du igennem Storebælt her til sommer kan du 
risikere at møde bl.a. den her: 

 

Den hedder Dimitrij Donskoj og er verdens største 
atom drevne u-båd. Den er 172 m lang og er på vej 
til et flådestævne i Skt. Petersborg sidst i juli.  

Ud over u-båden kommer også Peter den Store – 
en slagkrydser på 252 meters længde.  

Der deltager ca. 30 skibe i stævnet. 

Putin og &Co. har af militær strategiske årsager 
naturligvis ikke oplyst hvornår fartøjerne vil gå 
gennem vore danske farvande. 
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Slusen 

Slusen er nu åben for de, der kan komme under 
broerne i Københavns Havn. 

Se åbningstider på sydhavnsklubbernes 
hjemmesider. 

 

DM i kajakmaraton 

Husk i weekenden 17/18 juni er Kano og Kajak 
klubben vært for DM i kajakmaraton. 

Der kommer ca. 250 roere, der skal ro den røde 
rute igennem 14 gange før de er i mål, så pas 
rigtigt godt på hvis du skal ud og sejle mens 
stævnet afholdes. Da det er konkurrence-
mennesker der er i kajakkerne, er det ikke sikkert 
at de holder så meget øje med den øvrige trafik. 

Ruten: 

 

Mellem søerne og havnen skal kajakkerne bæres 
over. 

 

 

 

Dato til kalenderen. 

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

 

Bestyrelsen og redaktøren ønsker Jer alle en god 
sommer hvor regnen gerne må falde om natten 
og solen skinne om dagen. 

- o0o – 


