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Hej alle VBK medlemmer. 

 

Indhold: 

”Havnerundfart”. 

Klubhus renovering. 

Diverse. 

Datoer til kalenderen. 

”Havnerundfart”. 

Den 07. september skulle der have været tur til 
Københavns Havn – under alle broerne og rundt i 
kanalerne. Sidste år havde 92 meldt sig til den tur 
– i år var der kun 18 - spøjst. 
Det blev så besluttet at justere lidt på 
arrangementet – det blev stadig en havnerundfart 
gennem ”Sorte Rende” til Hvidovre Havn, hvor vi 
indtog en dejlig frokost. Undervejs derind var der 
en enkelt af bådene der følte trang til at udforske 
bundforholdene. Det er rart at vide at det er nemt 
at komme fri igen, efter at man har følt lidt på 
bunden. Alle kom dog fint frem og frokosten var 
god. 
Hjemturen forløb uden forhindringer og vel 
ankommet til Vallensbæk sluttede vi af på VSK’s, 
terrasse med lidt til vædskebalancen. 
Til de, der ikke deltog - vi andre havde en dejlig dag 
– I skulle have været med. 

Klubhus renovering. 

Det skrider hurtigt fremad. Her følger lidt fra 
processen. 

 

Containeren til opbevaring af indboet ankommer. 

 

Så blev der pakket ned. Køkkenet blev skilt ad og 
en lille hær af medlemmer slæbte det hele over  i 
containeren. 

Automaten var udfordringen, da den vejer en del, 
men det lykkedes også. Per havde kreeret en fin 
rampe den kunne køres på, da den skulle ud af 
huset og ind på den anden side af vejen. 
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Væk med det gamle gulv. 

 

Så er der højt til loftet og langt ned til ”gulvet”. 

 

Effektiv udluftning. 

 

Grus på – isolering på og til sidst beton. 

 

Per har fulgt processen tæt og giver her en kort 
beskrivelse af forløbet samt status pr. 20. 
september: 

Nu er der pudset udvendigt på fundamentet hele 
vejen rundt. Der er lagt beton i lokalet ca. 10 cm. 
Nedenunder er der grus, flamingo, og jern. 
Betonen skal slibes om et par dage, og måske skal 
der et fint glat lag ovenpå. 
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Der, hvor der skal være toilet, er der en anden 
slags beton på gulvet. 

Lars Peter og Hans har lagt afløbsrør, hvor de skal 
være. 

Dennis har lagt kabler under jernet på gulvet, så 
det er støbt fast i betonen og resterende kabler er 
hængt op på væggen. 

 

Nu skal det lige tørre lidt, og så kan håndværkerne 
sætte nogle vægge op til toilet og kontor. 

Dernæst skal der lægges strømkabler og sættes 
stikkontakter op. Diverse ting i loftet skal lige 
justeres / afdækkes. Derefter er det klar til at blive 
malet.  

Soklen er blevet pudset udvendig. 

Kig lidt på billederne. 

Betonkanonen førte en masse beton ind på et 
bånd, og i lokalet løb 3 mænd rundt med hver sin 
trillebør og fordelte betonen. Det så hårdt ud. 

 

Diverse 

 
From ser den ud – den sovende sæl – mon den er 
ved at bede aftenbøn - eller bordbøn, før den skal 
ud og jage nogle fisk – den er jo et rovdyr. 
 

 
 
På vor sommertur lå vi en dag overfor dette hus – 
der var fyldt godt op i vinduet ud mod 
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gaden/havnen – skulle de have købt et hus der var 
nummeret større ? 
 
 

Datoer til kalenderen. 

Søndag den 03. november – standeren tages ned 
– sæsonen er slut og mange af bådene er på det 
tidspunkt kommet på land.  

Generalforsamling – datoen er ikke fastsat endnu, 
men det bliver sidst i november. I løbet af den 
næste måneds tid kommer der en indkaldelse. 

- o0o – 


