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Hej alle VBK medlemmer. 

 

Indhold: 

Brugt sommerferie. 

Klubhus – ros + diverse. 

Slusen. 

Arbejdsdag i VBK. 

Strikkecafe. 

Hvad cameraet faldt over/historie. 

DMI – ”trafikseparering”. 

Datoer til kalenderen. 

 

Brugt sommerferie. 

Hold da helt ferie for en sommer vi har haft. Vi 
holdt for en gangs skyld sen ferie – startede først i 
midten af juli – og var forberedt på at det gode vejr 
var brugt op, da det blev vores tur – men det holdt 
alle 4 uger – fantastisk. 

Undervejs talte vi med flere – ikke arbejdsramte 
sejlere – der var startet hjemmefra midt i maj eller 

starten af juni og ikke havde været hjemme i 
mellemtiden. Det må siges at være en 20 års 
hændelse. 

 

Foto – Jørgen Simonsen: De luxe vejr på Tunø. 

 

Klubhus – ros + diverse  

Formanden har et par gange indenfor den seneste 
tid oplevet at der er medlemmer, der helt frivilligt 
har givet klubhuset en omgang med kost og spand. 
Herligt - tusind tak for det. 

Når I griller ved klubhuset må I meget gerne 
anvende den murede grill.  Man kan jo bare lave 
en optænding i et hjørne, så bruger man ikke mere 
kul end ved optænding i en mindre medbragt grill. 

Der har været placeret 2 – 3 brugte grill i 
nærheden af den murede. Den ene tabte bunden 
totalt da den blev flyttet og det er farligt hvis 
glødende kul falder ned over ens fødder eller på et 
barn – så brug gerne den store. 

NB - Den bundløse er bortskaffet. 
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Hvis I har noget brugbart værktøj I ikke selv 
anvender ( boremaskine, bor, bits, skruetrækkere 
i alle størrelser, papegøjetang, sav, vinkel mv. ), 
kan vi godt bruge noget til klubhuset. Tal evt. med 
Per om vi kan bruge det I har til overs. 

 

Slusen. 

Der er annonceret nye åbningstider. Kik i 
udhængsskabet eller i vinduet ved havnekontoret. 

 

Arbejdsdag i VBK. 

Lørdag den 22. september kl. 10.00 er der igen 
arbejdsdag ved VBK’s klubhus. Vi mangler at få 
malet 2 afsnit på den ene side af huset samt 
vinduerne og nu hvor der er kommet regn, er der 
garanteret også noget ukrudt, der skal fjernes.  

Når vi har arbejdet spiser vi sammen. 

 

Strikkecafe. 

Tirsdag den 9. oktober er der strikkecafe i 
juniorhuset. Jette Simonsen er foregangskvinde og 
alle VSK og VBK’er er velkomne. Det er kl. 19.00 og 
der bliver ikke kun strikket – snakken går livligt og 
verdenssituationen bliver vendt. 

 

Hvad cameraet faldt over. 

I Dragør faldt vi over dette stykke smedekunst. 
Meget dekorativt udsmykket med sejlskib i 
udskåret metal. Bøjlen er til at gribe fat i når man 
skal fra båden og op på broen og så bruges den 
også som cykelstativ, hvor cyklen kan bakkes ind i 
venstre side af stativet mellem bøjlerne. 

 

Foto – Jørgen Simonsen. 

Fra Vallensbæk havn var jomfruelig: 
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Herover var der kun bygget 6 broer. 

 

Sådan så bunden ud inden der blev lukket vand 
ind. 

 
Brobygning af kraftigt materiale, der heldigvis 
holder endnu. 

Krank skæbne for svensk motorbåd ud for Dragør 
Fort. En Royal Storebro – men ingen royal skæbne. 

 

 

Han skulle ikke have læsset alle de indkøbte 
danske øl i samme side af båden. 

 

 

Fotos – Søren Møller 
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Så er der høstet – og hvem siger at det skal være 
så surt. Her har en graffitimaler hygget sig. 

 
Foto – Søren Møller 

Trafikseparering for vind. 

Trafikseparering i Øresund – ved vi alle hvad er – 
men DMI viste den 23. juni en speciel form for 
trafikseparering i Kattegat. Sejlbåde i den vestlige 
side og motorbåde i den østlige del.

 

Klippet ud af havprognosen. Det er sjældent at se en så 
skarp adskillelse af områder med vind og lige ved siden 
af næsten ingen vind og så over så lang en strækning      
( fra Gilleleje til lige nord for Læsø ). 

 

Dato til kalenderen. 

Den 31. august -> 02. september 2018 – 
Bådudstilling i Ishøj. 

Den 08. september kl. 08.00 – fællestur 
havnerundfart – morgenmad og helstegt pattegris 
når vi kommer tilbage til Vallensbæk.  

Søndag den 04. november kl. 14.00 – 
standernedhaling med ristede pølser. 

Tirsdag den 13. november kl. 18.30 – 
generalforsamling i VBK. OBS - Det er lidt tidligere 
end vi plejer. 

Lørdag den 1. december kl. 14.00 – sildebord            
( i stedet for gløgg og æbleskiver ) 

- o0o – 


