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Hej alle VBK medlemmer. 

 

Indhold: 

Forår. 

Fiskekonkurrence og vil du se min båd. 

Standerhejsning. 

Diverse. 

Datoer til kalenderen. 

 

Forår. 

Så er vi rigtig mange der er i gang med forårs-
klargøring af bådene. 
 
Ofte er vi tilhængere af gentagelser – når det er 
noget godt og velkendt – men en gentagelse af det 
kolde vejr i april måned fra sidste år, kan vi da godt 
undvære. 
 
Heldigvis var der en vejrmæssig god periode sidst 
i marts, som rigtig mange fik udnyttet til at blive 
klar til sæsonpremiere på søsætningen. 
På nuværende tidspunkt ( 12. april ) er der allerede 
sat ca. 80 både i vandet.  
 

På Muslingen er der kommet ”luft i rækkerne”, 
asfalten er ikke længere optaget af både og der er 
mulighed for at komme af med den firehjulede – i 
hvert fald fra morgenstunden. 
 
Nu glæder vi, der står på Krabben, os til at den 
samme situation når os i løbet af anden del af april 
måned. 
  

 Fiskekonkurrence og vil du 
se min båd. 
 
Traditionen tro er der fiskekonkurrence når 
hornfiskene har meldt deres ankomst og det 
satser vi på at de har den 11. maj. 
 
Kl. 08.00 er der morgenmad i VBK’s klubhus med 
en lille skarp til at vågne på og mulighed for at 
vinde præmier i lotteriet. Så husk lidt mønter. 
 
Er du ikke heldig i lotteriet må du jo fange en stor 
fisk i stedet.  
 
Tilmelding senest  lørdag d. 4. maj 2019 til 
Per Nørgaard wrx07423@gmail.com mobil 
26 78 68 58 – husk navn på deltager. 
Mobilepay 26786858 – pris 75 kr. pr. 
deltager. Betaling er lig med tilmelding. 
 
Samme dag har du mulighed for at vise din båd til 
andre eller se andres både – se den medfølgende 
invitation. 
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Standerhejsning. 

Søndag den 07. april startede vi sæsonen og satte 
standeren 

Formanden havde bestilt godt vejr – solen strålede 
fra en skyfri himmel fra morgenstunden – men han 
kan formentlig ikke lide sol i øjnene når han skal 
holde tale, for mens det skete grånede vejret 
kraftigt med temperaturfald til følge. 

Men lige så snart han var færdig kom det gode vejr 
igen og vi kunne nyde Finns ristede frankfurter ved 
bænkene udenfor.  

 

På de efterfølgende billeder ses et udsnit af de 
fremmødte, der myldrede ind fra fire 
verdenshjørner, da duften fra de ristede kildede 
folk under næsen. Dejligt at se at nogle også havde 
taget børn, børnebørn eller oldebørn med – det er 

jo dem der gerne skal købe vore både, når vi ikke 
kan mere. 
 

 

 

 
Da kokken havde været rundt og ”nøde” lidt var 
der konsumeret tæt på 100 velvoksne pølser.   
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Diverse 
 

 
Køl der trænger til en kærlig hånd. 
 

 
Her er der valgmuligheder – er han løbet tør for 
diesel – er han inkarneret sejler, der kun kommer 

i havn for sejl – sidder han bare og nyder det gode 
vejr eller spejder han efter en, der kan give ham en 
slæbetrosse ? 
 

  
Solopgang set fra Dragør. 
 
 
 

Dato til kalenderen. 

Lørdag den 11. maj kl. 07.00 – fiskekonkurrence 
samt ”Vil du se min båd”     ( se medfølgende 
indbydelse ).  

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. 

Lørdag den 07. september – havnerundfart. 

- o0o – 


