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Hej alle VBK medlemmer. 

 

Indhold: 

Nyt adgangssystem (sidste gang). 

Sommertid på havnekontoret. 

Søsætning – husk evt. afbud. 

Havne-generalforsamling. 

Standerhejsning. 

Lidt af hvert. 

Datoer til kalenderen. 

 

Nyt adgangssystem til klub-
hus, toiletter mv. 

Kort om det nye adgangssystem: 

I kommer ind ved at holde en nøglebrik op foran 
det markerede sorte område lige ved siden af 
døren. Den lille lampe lyser grønt. 

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.. 

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.  

Låsene i klubhuset er nu stillet om, 
således at det kun er pullert- og 
nøglebrikker der giver adgang til 
klubhuset.  
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Sommertid på havnekonto-
ret 

NB – ”Sommertiden” er startet på havnekontoret. 
Der er igen åbent mandag fra 11 – 18, tirsdag, 
torsdag og fredag fra 09 – 16. Onsdag er der lukket 
men telefontid fra 09 – 12. 

 

Søsætning – husk evt. afbud. 

Som det manglende forårsvejr har været, er der en 
del der hænger lidt i bremsen med at få båden 
gjort klar til den tildelte søsætningsdato.  

HUSK – hvis I ikke kan nå det eller ved at I er 
forhindret og gerne vil have en anden dato, at 
melde det til havnekontoret i god tid. Så er der 
nemlig en anden der kan få den tid I ikke selv kan 
bruge. 

Det er DÅRLIG stil både at melde afbud 1 time før 
og især at udeblive uden at melde afbud. 

 

Havne generalforsamling. 

Mandag den 19. marts kl. var der generalfor-
samling i havnen. 

Det blev en lang aften, da der var mange 
forskellige emner der skulle tages stilling til ( kran-
løsning, masteskur og justeringer i vedtægter og 
reglementer). 

Med kun en stemme imod blev det vedtaget at 
give bestyrelsen bemyndigelse til at arbejde videre 
med etablering af en ny stationær søjlekran. 
Vores næsten udtjente Jones mobilkran bliver fra 
nu af stående på søsætningskajen, så vi ikke 
risikerer at den bryder sammen under en køretur 
ude på arealerne. Både i eget stativ bliver i dette 
forår søsat via vognmand, der kommer på havnen 
5 dage. 

Vedrørende mastehuset blev det vedtaget at 
indskydere, der har erlagt depositum for plads i 
mastehuset IKKE skal betale årlig leje for pladsen. 

I de tilfælde hvor en indskyder vil have plads i 
mastehuset en enkelt sæson, kan dette ske uden 
depositum, men for et sæsongebyr på kr. 200. 

For yderligere oplysninger om generalforsam-
lingen henvises til referatet, der bliver lagt på 
havnens hjemmeside. 

 

Standerhejsning 

Søndag den 09. april hejste VBK standeren som 
bevis på at sæsonen nu er i gang. 

Vejret var pragtfuldt – formanden – i korte ærmer 
– holdt den obligatoriske tale for de over 60 
fremmødte medlemmer. 

Standeren blev sunget op og Karsten skød de 
traditionelle 3 skud inden vi stillede os i kø til de 
ristede pølser. 



Nyhedsbrev             
Vallensbæk Båd Klub 

www.vallensbaek-baadklub.dk – redaktion: jbs2@simonsen.mail.dk 

April 2018 

 

Formanden Nyder det gode vejr i korte ærmer, så 
den vinterblege hud kan få lidt farve. 

 

Finn ”kok” har gang i pølseristeriet. 

Det dejligt store fremmøde var en udfordring for 
den indkøbte mængde pølser, men alle fik 
alligevel. 

 

Lidt af hvert 

Når skibe sejler ved sydpolen og nordpolen bliver 
de udsat for overisning og der skal bankes is af, da 
skibene ellers kan blive ustabile på grund af 
vægten. 

 

Foto: Søren Møller 

Nu ligger Bøgeskoven havn jo ikke just på de 
nævnte breddegrader, men ejerne af både på 
ydermolen skulle nok have været en tur i havnen 
for at banke is af. En østenstorm sendte røgvand 
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ind over molen og med frostgrader i luften blev 
bådene ”glaseret”.  

Når det er ”agurketid” – der er lidt stille i medie-
billedet – sker det at politikere kan lufte vilde ideer 
for at tiltrække sig lidt opmærksomhed. 

For nylig blev ideen om en bro fra Røsnæs på 
Sjælland over Samsø til Hov på Jyllandssiden bragt 
til torvs.  

Da vi kærer os om hvad der skal ske i og omkring 
det vand vi sejler i, kommer her et par forslag til 
broen. 

 

Økonomiforslag til lavbroen – bygget af bambus. 

 

Ude ved dybhavsruten bliver der dog brug for en 
højbro, så erhvervsfartøjerne kan komme under. 
Husk tilløb. 

Dato til kalenderen. 

Lørdag den 05. maj – fiskekonkurrence – Finn 
sætter opslag op i gangen i klubhuset. 

Torsdag den 17. maj kl. 19.00 – ekstraordinær 
generalforsamling i havnen 

Lørdag den 02. juni kl. 10.00 – arbejdsdag ved 
klubhuset. Det kan være at vi vælger en 
hverdagsaften ( måske 24. maj) i stedet for, men 
så får I besked. 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. 

Lørdag den 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.  

Den 23. juni – Sct. Hans aften falder i år på en 
lørdag - hurra. 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 – 


