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Hej alle VBK medlemmer. 

Indhold: 

Formanden har ordet. 

Kloakrenovering ved klubhuset. 

Efterlysning  - billeder. 

Diverse. 

Datoer til kalenderen. 

 

Formanden har ordet. 

Kære medlemmer. 

Svineri frabedes. 
Man kommer glad og fro til det nyistandsatte 
klubhus, selvfølgelig efter at have afsprittet 
hænder udenfor. Toiletbesøg skulle lige klares, 
men et SVIN havde været der. Der var lort i hele 
kummen, på kanterne og ovenpå kanterne. 
Herudover var det lykkedes svinet at skide ovenpå 
brættet også. Det kan du ikke være bekendt, og 
slet ikke i disse Coronatider. Når man har så dårlig 
mave, skal man ud over at gøre rent efter sig, søge 
en læge straks. Det må kunne opereres til det 
bedre.  
 

Og når vi nu er ved det, så var oplevelsen den 
samme på havnens toilet nogle dage forinden. Her 
var det lykkedes svinet at skide ovenpå det 
lukkede bræt på det ene toilet, og da det så 
åbenbart var for ulækkert, har svinet benyttet det 
andet toilet også, med medfølgende lort i 
kummen og på kanterne. Føj for satan.  

Jeg undres, når jeg går forbi affaldshuset. Der står 
4-5 store containere, der ikke er fyldte. Heriblandt 
en container der er specielt til flasker og glas. 
Alligevel er der nogle tumper, som stiller tomme 
vinflasker dels på jorden udenfor affaldshuset, 
men også på gulvet inde i huset lige foran 
glascontaineren. Og der er plads i containeren. Det 
er jo os selv, der skal betale for al den oprydning 
og forkert sorteret affald.  

Formanden. 

 

Kloakrenovering ved 
klubhuset. 

Tid igen til lidt frivillig hjælp fra jer alle.  
Vi skal have gravet nye afløb ned i jorden rundt om 
huset. Dette sker med professionel hjælp og en  
Bobcat gravemaskine. Det sker i starten af juni 
måned. Men forinden skal vi have gjort plads til 
maskinen, og det drejer sig om fjernelse af 
perlesten, således at disse kan genbruges. 
Fjernelse af lidt beplantning, samt rydning rundt 
om en del af huset også af hensyn til maskinen. 
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Fliserne ved det gamle grillhus skal flyttes, ligesom 
risten foran hoveddøren. 
Når  maskinen har gravet, skal vi mødes igen, og 
her skal der lægges kloakrør ned i renden -  der 
skal lægges grus i - samt fyldes op med jord. Dette 
gøres med håndkraft.  
 
Vi har aftalt arbejdsdag til dette projekt for alle 
medlemmer til onsdag den 27. maj 2020 fra kl. 
1000 – 1900. Bemærk hvor længe vi bliver ved, 
hvis det er nødvendigt. Mød glad frem og 
medbring eventuelt en rive, en spade, samt lidt 
ørnenæb og gerne en grensav.  
 
Det bliver ikke hårdt fysisk arbejde denne dag. 
Nogle fra bestyrelsen vil være til stede for at give 
anvisninger på arbejdet, så giv gerne et praj om 
du kommer på SMS til Per Nørgaard tlf. 2678 
6858. Hvis du kommer hen på eftermiddagen efter 
arbejdstid kan du få et praj om, hvor langt vi er 
kommet, hvis du ønsker det. Så kan alle få lov til at 
lave noget.  
Vi ses. 

Byggeudvalget. 

 

Efterlysning – billeder. 

Dennis modtager stadig 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. 

 

Diverse. 

 

Bundmaling om foråret – ofte driller vejret – det 
er for koldt/vådt eller for blæsende. De her viste 
må siges at have optimale arbejdsforhold til 
opgaven. 

 

På næste side - Molehoved med stil. Hvem siger at 
fyrtårne kun står ved havet. Her er Lindau-
fyrtårnet i Tyskland 

Fyrtårnet har et meget markant ur, som har 
tiltrukket turister i årtier. Det er bygget i 1856 og 
placeret i Bodensee som det sydligste fyrtårn i 
landet. 
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Her er ”fredsforstyrreren” der har sørget for at 
bådene på ydersiden af E-broen igen trygt kan 
stole på deres agterfortøjningspæle. 

Her ligger den ved bølgebryder – flydebroen, som 
også fik en tur, da den rev sig løs i stormvejr og 
derfor måtte have ny forankring. 

Det var dog ikke pæle bankeren, der klarede den 
opgave. 

Vær opmærksom på at bølgebryder – flydebroen 
IKKE er beregnet til fortøjning. Både der lægger til 
på den må HØJST veje 2.5 ton. 

 

Datoer til kalenderen. 

Onsdag den 27. maj kl. 10.00 – 19.00 - arbejdsdag 
ved klubhuset – se ovenfor. 

Torsdag den 28. maj – var der planlagt arbejdsdag 
i havnen – men hvis havnen ikke melder noget ud 
bliver det ikke til noget – evt. p.g.a Corona. 

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

Tirsdag den 23. juni – Sankt Hans – vi ”fyrer op” i 
grillen. 

- o0o – 


