
Nyhedsbrev             
Vallensbæk Båd Klub 

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

Februar 2019 

 

Hej alle VBK medlemmer. 

 

Indhold: 

Kontingent og efterlysning. 

Forårsklargøring og mad. 

Klubhus. 

Kraner. 

Diverse. 

Datoer til kalenderen. 

 

Kontingent og efterlysning. 

Tak til de mange der heldigvis allerede har betalt 
kontingent for 2019. Kontingentet forfaldt til 
betaling den 1. februar 2019. 
 
DESVÆRRE er der nogen der endnu ikke har betalt. 
Det må I meget gerne få bragt i orden snarest. 
Inden længe bliver der udsendt første rykker med 
et gebyr på kr. 100 oveni og det er da ærgerlige 
penge at skulle af med. 
 
EFTERLYSNING – jeg har modtaget 3 indbetalinger 
jeg ikke kan placere.  

I den ene er indbetaleren oplyst at være Nets 
Danmark Finansafdelingen – det ville være rart 
med et navn, fakturanummer eller 
medlemsnummer. 
 
En anden indbetaling har på alle 4 adresse linjer et 
punktum.  
 
En tredje er fra Jesper på Klitvej 16 i Solrød. Vi har 
flere medlemmer der hedder Jesper, men ingen på 
den oplyste adresse. 
 
Er du en af ovenstående tre indbetalere modtager 
jeg meget gerne information så jeg kan få 
registreret indbetalingerne på den rigtige konto. 
Samtidig slipper du for at modtage en grundløs 
rykker. 
 
Info til jbs2@simonsen.mail.dk eller på 2488 1641 
hvor der kan indtales besked, hvis jeg ikke lige 
skulle være ved telefonen. 
 

Forårsklargøring og mad 

Den 30. + 31. marts vil vi forsøge at levere 
”pudsemadder” – og hvad er så det – jo, hvis du 
har travlt med at gnubbe og gnide på båden inden 
den skal i vandet, kan det være at sulten melder 
sig og så får du mulighed for at gå ind i klubhuset 
og smøre dig et par håndmadder. 
Det er gratis, men det kræver at du melder dig til, 
af hensyn til indkøb.  
Tilmelding til Per Nørgaard, tlf. 2678 6858 eller 
mail: wrx07423@gmail.com  
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Vi kan også bruge en enkelt eller to der vil købe lidt 
pålæg og brød med når de alligevel skal i havnen 
og vil sætte det frem og rydde af. Resterne skal 
ikke stå frit fremme. 
 

Klubhus. 

Bestyrelsen har i flere år været opmærksom på, at 
gulvet i klubhuset sank. Nu har vi fået skåret hul i 
gulvet for at se, hvor slemt det var, og det var rigtig 
slemt. Vi har fået konstateret, at der er råd i den 
bærende del af gulvkonstruktionen, samt at der er 
en labyrint af rottegange i isoleringen under 
gulvet. 

Vi har haft fagfolk til at se på skaderne for at 
vurdere, hvor slemt det er, samt for at vurdere, 
om det kan lade sig gøre at renovere huset. Huset 
er oprindelig 3 pavilloner, der er bygget sammen, 
sat på 4 fundament rækker. Dette gør, at det 
formentlig kan lade sig gøre at renovere huset, 
men vi må se i øjnene, at vi er nødt til at lukke 
huset i en periode senere på sæsonen. Vi bliver 
også nødt til at have medlemmerne til at deltage i 
dele af arbejdet. 

Bestyrelsen vil indhente tilbud på arbejdet og 
afholde et orienteringsmøde i løbet af foråret. 

 

Kraner. 

Morten fra DK Cranes har meddelt at han 
forventer at opstille såvel den store kran samt den 
renoverede gule mastekran omkring uge 10-11 – 
det bliver spændende.  

Den gule mastekran bliver forsynet med en i 
højden justerbar arm så risikoen for at ødelægge 
vindex og lanterne reduceres. Endvidere er det 
muligt at den bliver godkendt til ”personbe-
fordring” ( læs løft af en person i bådsmandsstol ). 

 

Diverse  

Redaktøren har lige været i Prag i arbejdsøjemed, 
men fik lige tid til at tage et par ”skud” som jeg vil 
dele med Jer. 

På vej derned fik vi fortalt at i Tjekkiet fortærer 
indbyggerne årligt ca. 160 liter øl pr hoved og det 
er et gennemsnit, så børn er med i beregningen og 
trækker gennemsnittet ned. 

Det tilsvarende tal for Danmark er ca. 80 liter. 

Der er meget kultur i Prag – også ølkultur. 

 

Der var livlig trafik på Moldau. Turist- og 
restaurantbåde i massevis. 
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Hos Prag Beer Bike kan man kombinere et bar-besøg 
med en cykeltur. Det ser festligt ud og de kan høres når 
de kommer cyklende. 

 

Ham her tager sig lige en slapper med en hånd på 
skovlen og resten frit svævende i luften. 

 

Dato til kalenderen. 

Tirsdag den 26. februar kl. 18.30 – 
generalforsamling i havnen. 

30. + 31. marts – ”pudsemad”. Er du i gang med 
klargøring af båd og trænger til en håndmad, så 
kan du få en sådan i klubhuset, men af hensyn til 
indkøb er der tilmelding.  

Torsdag den 04. april – banko. Har du erfaring med 
banko kan vi godt bruge et par frivillige hænder – 
intet gør sig selv. 

Søndag den 07. april – standerhejsning kl. 14.00. 

Lørdag den 11. maj kl. 07.00 – fiskekonkurrence     
( mere info følger senere ).  

Søndag den 12. maj – arbejdsdag i klubben. 

Lørdag den 25. maj – havnens dag og maritimt 
loppemarked. 

Søndag den 23. juni – Skt. Hans – forhåbentlig 
uden afbrændingsforbud, så vi både kan starte 
grillen og se bål og fyrværkeri. 

- o0o – 


