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Fiskekonkurrence 16.09.17 

Erik og Finn vil gerne på VBK’s vegne sige tak til 
Svend, HP, Kisser, Ivar, Egon, Dorrit, Villy, Bente, 
Morten, Søren, Bent Verner og Gunnar for en 
dejlig dag – dels i klubhuset og dels på vandet.  

Vejret artede sig til næsten det perfekte, men 
fiskene var ikke hjemme. Det blev til 3 hornfisk og 
en skrubbe. Alle fisk fik præmie og vi hyggede os 
til ristede pølser og en god fiskesnak resten af 
eftermiddagen. 

Vi glæder os til næste fiskekonkurrence til maj 
måned 2018.  

Knæk og bræk 

Erik og Finn Kok  

 

Hvad teltet gemte 

På landarealet på Krabben har man kunne se et 
meget stort telt. Mange har spurgt til det og kikket 
ind. 

Nu er arbejdet færdigt og I kan her se hvad teltet 
gemte. Ud kom en Apollo 32 – næsten så fin som 
ny - på trods af at den blev ”født” i 1972.  

Med nymalet fribord og fornyet skridsikker maling 
på dækket. 
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Bådnavne 

 

Bådnavne kan være almindelige, fantasiløse eller 
meget fantasifulde. Ejeren til båden herover har 
vist tænkt på rødvin. 

Den næste hedder Lille Mikkelsen – mon det er 
skipperen eller partsrederen der er STORE 
Mikkelsen. 

 

Her kommer så en farvelade af bogstaver. 

 

 

 



Nyhedsbrev             
Vallensbæk Båd Klub 

www.vallensbaek-baadklub.dk 

Oktober 2017 

Og herunder er der mulighed for kreativitet – skal 
der stå Miss Stress eller Mistress. Det kan jo være 
at ejeren af familiepolitiske årsager har valgt at 
dele navnet op i to ord, men mener det sidste. 

 

Det her navn er jo ærligheden selv. 

 

Uden billeddokumentation har vi set en 
”Midnatsluskeren” samt en båd med navnet 
”Langt ude”. Forestil Jer lige at skulle kalde Lyngby 
Radio i en nødsituation og fortælle at bådens navn 
er Langt Ude. 

 

 

 

 

Billeder 

Hvad kameraet faldt over: 

Mageligheden selv. Middagslur i Dragør 

  

 

Nyvasket and lige efter morgenbadet. Dragør. 
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Hjemmesiden 

 

På klubbens hjemmeside kan I nu se hvornår der 
er arrangementer i klubhuset samt hvornår 
klubhuset er lånt ud. 

Kalenderen er menupunktet længst til højre. 

 

Dato til kalenderen. 

24. oktober kl. 18.00 – Filmaften med spisning. 

 

12. november kl. 14.00 – standernedhaling med 
ristede pølser samt en øl eller vand. 

15. november kl. ?? – første dialogmøde om 
havnens fremtid – Egholmskolen. Ordet er helt frit 
– hvad vil vi med havnen – hvilke udfordringer har 
vi med en slidt havn og hvordan ønsker 
indskyderne at udfordringerne løses. Skal tiden stå 
stille eller vil vi have forandringer. Det kunne være 
emner som vedligeholdelse/udskiftning af kran – 
hvilken indflydelse kan det få for stativvalg – 
vedligeholdelse/udskiftning af broer – 
pæle/flydebroer – med meget mere.  

28. november kl. 19.00 – VBK’s generalfor-
samling. 

03. december kl. 14.00 – gløgg/julehygge 

24. januar 2018 – andet dialogmøde om havnens 
fremtid. Her vil bestyrelsen konkludere på ideerne 
fra det første dialogmøde. 

05. maj 2018 – fiskekonkurrence + loppemarked. 

- o0o – 


