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Datoer til kalenderen. 

 

Konstituering. 

Tirsdag den 04. december var der bestyrelses-
møde i VBK. 

Den i sidste måned pr. mail foretagne 
konstituering blev endelig vedtaget. 
 
Næstformand - Bob Nørup 
Sekretær - Dennis Bøyesen. 
Husformand – Bob Nørup med assistance fra Per 
Nørgaard og Finn Rasmussen  
Kommunikation – Jørgen Simonsen 
 
  

Broer og kran. 

Zøllner arbejder igen videre med broerne efter et 
kort stop på grund af spørgsmål om frihøjden i 
gennemsejlingen. 

Fundamentet til kranen er blevet støbt og de 4 
ankre monteret ( inden støbningen ). 

Ankrene er blevet prøvebelastet med op til 95 ton 
hver i en 3 timers periode, så det skal nok holde. 

Til marts skal der gang i den store svensk nøgle når 
kranen boltes fast til fundamentet. Selve søjlen er 
omkring 130 cm i diameter. Det er kraftigt grej, 
men skal jo også kunne klare store belastninger. 

Glædelig jul og godt nytår 

Ønskes I alle af bestyrelsen og redaktøren. 

Selvom det ser voldsomt ud, er julemanden 
heldigvis ikke i havsnød – da han har valgt en god 
båd – siger de på værftet. 

Billede venligst udlånt fra Hallberg-Rassy.  
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Sildebord 

Den 08. december var vi 32 VBK’er der nød et 
dejligt silde – mv. – bord som Finn ”Kok” havde 
tryllet frem. Tak til kokken – flot arrangement. 

 

Fundet på nettet 

 

 

Motor viger for sejl – meeen – der er undtagelser – UPS. 

 

 

Når man ser sådan et ”stativ” bliver man rigtig glad for 
at ens egne naboer på land står i et solidt standard 
stativ. 

 

Fat mod venner – snart vender det – og vi går mod 
lysere tider. En ny sæson venter forude, hvor vi 
forhåbentlig får mange morgener hvor solen er lige så 
flot over Køge Bugt som herover. 

 

Ovenstående er ikke et billede af ”sild i tønde” – selv 
om det ligner - det er både på land i Vallensbæk 
november 2018.  

I år er der mere end 40 ekstra både oppe i forhold til 
sidste år.  

- o0o – 


