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Hej alle VBK medlemmer. 

Indhold: 

Klubhus næsten færdigt. 

Efterlysning. 

Klubaften – kanalsejlads. 

Diverse. 

Efterlysning  - billeder. 

Datoer til kalenderen. 

Klubhus næsten færdigt. 

Så er klubhuset igen klar til at blive brugt af 
medlemmerne på sædvanlig vis. Det er blevet flot, 
så pas på det.  

Der er tændt for øl/sodavandsautomaten og der 
kan igen trækkes drikkevarer. 

Den nye opvaskemaskine er installeret og klar til 
at blive brugt. Den er hurtig – ca. 17 minutter for 
en opvask – men pas på når I åbner lågen – det 
sidste hold skyllevand er 82 grader varmt. 

Der må kun bruges de Miele opvasketabs der står 
under vasken. Årsagen er at ”normale” 
opvasketabs er for længe om at blive opløst når 
maskinen er så hurtig som den er. 

Det stykke plastic, der er omkring tabs’en skal 
ikke pilles af – det bliver opløst i vandet. 

Private kaffedåser kan placeres i overskabet på 
væggen ved siden af vasken – men husk at skrive 
navn på dåsen. 

 

Efterlysning. 

I forbindelse med renovering af klubhuset har to 
medlemmer haft en støvsuger med. Disse to 
støvsugere står i klubhuset og må meget gerne 
blive afhentet.  

Ring til Per på 2678 6858 og aftal tidspunkt for 
afhentning, da de er låst inde. 

 

Klubaften – kanalsejlads. 

Lennart og Jette vil denne aften fortælle noget 
om at sejle med egen båd på kanaler , floder og 
elve i Sverige, Norge, Tyskland, Holland, Belgien 
og Frankrig. 

Du vil høre noget om økonomi, planlægning af 
ruter, forsikring og meget mere. Du vil se billeder 
fra nogle af deres kanalture. 

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål 
undervejs. 

18. februar kl. 19.00 i klubhuset. 
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Diverse. 

 
Sæsonarbejderen vinker farvel og siger på gensyn 
om 11 måneder.  

Også han er ramt af den globale opvarmning – 
ingen sne til rensdyrene – derfor alternativ 
transport. 

 

”Hollænderen” skulle desværre ikke ind og tanke. 
Han trænede havnemanøvre og det klarede han 
helt fint. Ind og lægge til ved søsætningskajen og 
ud igen uden at ramme noget. 

Efterlysning – billeder. 

Dennis modtager meget gerne maritime billeder 
han kan bruge på klubbens hjemmeside. Det er 
de billeder der på skift bliver vist for oven, når 
man er inde på siden. 

Datoer til kalenderen. 

Tirsdag den 18. februar kl. 19.00 – kanalsejlads. 

Tirsdag den 25. februar kl. 18.30 – havnens 
generalforsamling. 

Torsdag den 12. marts kl. 19.00 kommer DSRS          
( Dansk Søredningsselskab ) og holder foredrag 
om deres aktiviteter i Køge Bugt. 

Hvis vejret tillader det – og de ikke er på opgave - 
vil de sejle deres båd til Vallensbæk og lægge til 
ved servicebroen. 

Søndag den 05. april kl. 14.00 – standerhejsning – 
mere info fremkommer senere.  

Lørdag den 13. juni – havnens dag, Hvor der igen 
vil være loppemarked samt ”det muntre køkken”, 
så hvis nogen har gamle tallerkener, der skal 
kasseres, vil vi meget gerne have dem. 

- o0o – 


