
Nyhedsbrev             
Vallensbæk Båd Klub 

www.vallensbaek-baadklub.dk 

Februar 2018 

 

Hej alle VBK medlemmer. 

 

Indhold: 

Kontingent. 

Nyt adgangssystem. 

Varmepumperne i klubhuset. 

Kopper, tallerkener, glas og bestik. 

OL – kælk for voksne. 

Datoer til kalenderen. 

 

Klubkontingent for 2018 

Til de mange der har indbetalt til tiden – tak – det 
er dejligt – OG til de der ikke har været der endnu 
– fristen var den 1. februar. Kassereren vil gerne 
slippe for at sende rykkere med 100 kr. i gebyr – 
men rykkerne kommer hvis I ikke skynder Jer 
meget at få det klaret. 

 

 

 

Nyt adgangssystem til klub-
hus, toiletter mv. 

Som enkelte af Jer allerede har bemærket, er vi i 
gang med at udskifte adgangen til toiletter og 
klubhuse på havnen. 

Hidtil har vi skullet huske en 4 cifret kode når vi 
blev trængende til et bad eller til at lette os. 

Det er slut nu. I stedet kommer man ind ved at 
holde en nøglebrik op foran det markerede sorte 
område lige ved siden af døren. 

Der kommer et lille klik og døren er åben. Jeres 
fjernbetjening til pullerterne kan bruges til at åbne 
de døre I har adgang til som medlemmer af VBK – 
det er VBK’s klubhus, det er havnens toiletter, 
vaskerummet og det er omklædningsrummene i 
juniorhuset. 

Ud over den pullertbrik I formentlig allerede har, 
kan man på havnekontoret for 100 kr. i depositum 
købe en mindre brik, der ikke fylder så meget i 
lommen. Brikken er en form som systemnøgle, der 
ikke kan kopieres, hvilket er årsagen til at den er 
lidt større end de mindste af slagsen man 
anvender ved indgangsdøre til boligblokke, 
vaskerum mv.. 

I løbet af en god månedstid, vil låsene til klubhuset 
blive lagt om, så der kun er adgang med 
låsebrikkerne. Lige nu kan dørene også åbnes med 
klubhusnøglen. 
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En ADVARSEL – når I går ud af døren og den lukker 
– så smækker den i. Derfor husk at have nøglen i 
lommen og ikke på et bord inde i huset. 

Når I har anskaffet en nøglebrik på havnekontoret 
har I ikke længere brug for den nuværende 
klubhusnøgle og kan aflevere den i klubbens 
postkasse. Læg den i en kuvert og vedlæg en 
seddel med navn samt et bankkontonummer som 
jeg kan bruge når jeg skal tilbagebetale Jeres 
nøgledepositum.    

NB – døren ud mod grillen kan være lidt svær at 
smække i – vi får det forhåbentlig hurtigt rettet – 
men vær lige opmærksom på om døren er blevet 
lukket, hvis I har været den vej ud eller ind.  

 

Varmepumperne i klubhuset 

 Det er absolut forbudt at røre disse. Ikke noget 
med at skubbe spjæld ind for at lukke for noget. 
Trækker det så flyt til et andet bord.  

Der har lige været en episode, hvor spjældet på 
varmepumpen bagerst i lokalet var voldet ind og 
pumpen udenfor stod og arbejdede for at komme 
af med luften. 

Vi var så heldige at pumpen ikke blev ødelagt. Sker 
det koster det mellem 10 og 15.000 kr. Derfor 
HOLD FINGRENE FRA VARMEPUMPERNE. 

I samme ombæring blev filtrene renset ( de var ret 
så tilstoppede ), så nu skulle pumperne igen kunne 
holde trit med den kolde luft udenfor. 

 Kopper, tallerkener, glas og 
bestik. 

I klubhuset skulle der gerne være alt til ca. 50 
personer – DET ER DER IKKE – men det var der for 
ganske få måneder siden, hvor Bob fyldte op så 
der var til 50 hele vejen rundt.  

Kik lige efter om I skulle have lånt noget med hjem 
eller med ned i en båd og kom så tilbage med det. 
Det kan jo ikke være rigtigt at fordi der er 20, der 
skal have kaffe samtidig, så er der ikke kopper nok. 
Det kan heller ikke være meningen at vi konstant 
skal købe mere – det der bliver fjernet fra huset 
skal tilbage i huset igen. 

 

”Rovfuglkælkefører-
tomrumsforlænger” 

 

Flot styrthjeml – ik’ 
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Dato til kalenderen. 

19. marts kl. 18.00 – generalforsamling i havnen. 

08. april kl. 14.00 – standerhejsning med 
grillpølser. Det plejer at være den første søndag i 
april, men da det er påskedag, har vi valgt at 
skubbe sæsonstarten 1 uge frem. 

05. maj – fiskekonkurrence – mere info følger i 
næste nyhedsbrev. 

02. juni kl. 10.00 – arbejdsdag ved klubhuset. Vi 
skal have kikket på vinduerne, der er en side 
tilbage af klubhuset, der mangler at blive malet og 
det skulle undre om ikke også der er kommet 
noget ukrudt, der skal fjernes. Vi vil gerne have at 
huset og området præsenterer sig pænt på 
havnens dag. 

09. juni er det havnens dag, hvor der vil være 
forskellige arrangementer i havnen. Ved VBK’s 
klubhus vil der være maritimt loppemarked. VSK 
har kapsejlads og det er muligt at der i andre både 
bliver arrangeret prøvesejlads med sejl eller motor 
for interesserede.  

23. juni – Sct. Hans aften falder i år på en lørdag. 
VBK tænder de store griller, så kom med Jeres mad 
og tilbered den som I bedst selv kan lide den. 
Klubben sælger vin, vand og fadøl til ”husmands” 
priser.  

- o0o – 


