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Hej alle VBK medlemmer. 

Indhold: 

Slut på ferien. 

Automaten – øl/vand - priser. 

Opslagstavle - indendørs. 

Efterlysning  - billeder. 

Diverse. 

Fra formanden. 

Navigation – kursus. 

Dato til kalenderen. 

 

Så er ferien ikke længere. 

Så har de fleste af os været på ferie og er hjemme 
igen. Nogen har været heldige med vejret – de der 
sluttede ferie den 26. juni eller de der har haft 
ferie de to foregående uger i august har ”skudt 
papegøjen”, mens andre der har haft ferie imellem 
de to gode perioder måske bider lidt i bordkanten 
og synes at vejret var koldt og blæsende uden dog 
at have været overdrevent vådt. Men sådan er den 
danske sommer og den er i år blevet oplevet af 
flere danskere end normalt, da det på grund af 

Corona situationen har været mere end svært at 
komme på ferie i udlandet under varmere 
himmelstrøg. 

Det har været et andet billede i lystbådehavnene 
end tidligere år. Rigtig mange danske flag og 
betydeligt færre tyske, svenske og hollandske flag. 

Bestyrelsen har haft sit første møde efter 
sommerferien og på formandens opfordring, 
mødte vi en time før, så vi kunne få afsluttet 
projektet med at lede regnvand fra taget ud i 
havnen. 

Med god hjælp fra et par medlemmer udenfor 
bestyrelsen fik vi bokset stenene på plads over 
kloakrøret, volden blev retableret og der blev lagt 
asfalt på stien. 

Vi vil gerne lave flere arrangementer for 
medlemmerne, men vi er lidt afventende – stadig 
på grund af Corona. Selv om vi ikke bliver rigtig 
mange samlet, er der formentlig nogen der er 
utrygge ved at være sammen med for mange, der 
ikke lige er deres nærmeste omgangskreds. 

Men lidt sker der da. Inden længe forventer vi at 
det aflyste arrangement med Pantanius vil blive 
programsat og det samme med Sørednings-
tjenesten fra Køge. 

Sammenkomsten, for de der har hjulpet ved 
renovering af klubhuset, er også på lager, men da 
den var tænkt som et arrangement med buffet 
venter vi også lige lidt med den. 
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Automaten – øl/vand - 
priser. 

I de sidste 7 – 8 år har vi ikke justeret prisen for en 
øl eller Fanta/Cola. Men det gør vi inden længe. 
Dels har bryggerierne hævet deres priser og dels  
har det vist sig i sommer at vi får under halvdelen 
af den tomme emballage retur. Dermed stiger 
kostprisen med en krone pr enhed i indkøb. 

Vi har derfor besluttet at prisen inden længe 
hæves til 10 kr. pr. enhed. 

 

Opslagstavle indendørs. 

Den indendørs opslagstavle er igen blevet opsat 
på væggen bagerst til højre i gangen. 

Plexiglasset i udhængsskabet er blevet uigennem-
sigtigt. Vi prøver at finde en erstatning, så man 
igen kan læse hvad der er opsat derude. 

 

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. 

I juni måned brændte der desværre 3 både i 
Greve Marina. På billedet herunder ses den ene 
der ikke sank. 

 

Her kan I se den ”monster kran” der blev 
rekvireret for at løfte de tre både ind på land. 

 

Noget mere fredeligt, men ikke udramatisk kunne 
man opleve i starten af august på vestkysten nær 
Løkken. En hollandsk bomtrawler havde fået 
motorproblemer og strandede. Der måtte to 
slæbebåde samt et uddybningsfartøj til før 
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trawleren blev bragt flot og kunne bugseres i havn 
for udbedring af skader. 

 

 

Fotos: Søren Møller 

Langt mere fredelig var redaktørens oplevelser i 
Svendborgsund. Da et vennepar havde 
motorproblemer ud for Skibsværftet lå vi og 
”trådte vande” mens der blev repareret. Pludselig 
hørte vi et ”blæs” kun 1 m fra skibssiden. 

Det var øresvinet der har opholdt sig i 
Svendborgsund i sommer, der kom på visit. Tre 
gange var den under en meter fra os. 

 

 

Fotos: Katja Braase-Rasmussen  

Vi så den også helt ude af vandet et par hundrede 
meter længere fremme, men så skal man være 
mere end kanonfotograf for at nå at få et billede i 
”kassen”. 
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På Ærø er de handlende om sig. Når man har fået 
gjort fast i Ærøskøbing og kikker mod land er det 
første man får øje på – kun 200 m fra havnen – 
Netto – og de vil gerne betjene sejlerne 24 - 7 som 
man siger. 

 

En svedekiste bruges til at ”bøje” træ til 
skibsbygning. En planke skal koge ca. 1 time pr. 
tomme den er tyk. Så kan den bøjes i facon. 

 

Så ved I det hvis I har behov for bøjet træ ombord 
og selv vil forsøge Jer. 

Og i Marstal var der en der skulle have være gået 
til Louis Nielsen – der må have været god fart på. 

  

I gården på søfartsmuseet i Marstal ligger det gode 
skib Martha- og hvem kender ikke det fra filmen af 
samme navn. 

 

Fra formanden 

Kære alle medlemmer. 

Som I kan se ved og omkring klubhuset, så er vi 
meget tæt på, at vi er færdige. Vi mangler at flytte 
lidt store kantsten på parkeringspladsen for enden 
af den nordlige del af klubhuset.  
Her ligger også en lille bunke sand, der gerne må 
fjernes.  
På den østlige side af bygningen (ved 
indgangsdøren) er der en lille smule lerbunker, der 
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skal fjernes, så jorden bliver plan. Den buler for 
meget i øjeblikket.  
Disse småbunker af ler og jord skal lægges over på 
diget, og så er det også færdigt.  
Der skal også lige lægges lidt store sten omkring 
flagstangen, så den er kranset ind hele vejen rundt 
med store sten. De stikkende grene, der forhindrer 
flagopsætning, skal selvfølgelig fjernes.  
Alt dette kan I medlemmer godt gøre en dag, 
hvor I har en time tilovers. Bestyrelsens arme er 
nu meget ømme, og det er jeres tur. Er I i tvivl, når 
I står der, så ring blot til mig. Værktøj kan sagtens 
blive sat frem, men ring lige dagen før.  
 
Arbejdsdag for alle i VBK. Torsdag den 17. 
september 2020 fra kl. 1300 til senere. Kom når 
du har tid.   
Når ovenstående er gjort, køber vi et par tons små 
perlesten, der skal fordeles rundt om huset. Dette 
satser vi på, at vi spreder ud på vores arbejdsdag 
den 17. september i VBK. Det foregår fra kl. 1300 
og frem til vi segner.  
På arbejdsdagen skal vi også lige lave et lille hus til 
vores gasgrill. Vi skal lægge 2m2 fliser og bygge et 
lille skur med låge, således den nye grill vi køber, 
kan stå i ly og læ.  
 
Så kære venner – brug lige en time på klubhuset 
og arealerne omkring inden arbejdsdagen, og så 
går vi rigtig i gang på arbejdsdagen, hvor vi 
forhåbentlig kan gøre tingene færdige.  
 
Medhjælperfesten.  
Og så er der jo vores medhjælperfest, hvor alle, 
der har været med til renoveringen, kan deltage. 

Så du kan nå det endnu, da ovenstående også er 
renovering. Dette gælder både nye og gamle 
medlemmer. Men grundet omstændighederne 
med Corona er festen udskudt lidt endnu, da vi 
ikke vil samle så mange på en gang. Men festen 
er ikke glemt, og skal nok blive holdt på et 
tidspunkt.  
 
Hilsener Per, formand.  
 

Navigation – kursus 

En af vore erfarne medlemmer – Lennart Larsen 
underviser i navigation via AOF. 

Lennart er en vidende og  absolut ikke kedelig 
underviser – så er du endnu ikke fuldbefaren så 
prøv at kikke på følgende link for at se om det ikke 
skulle være noget for dig: 

https://vestegnen.aof.dk/kurser/Friluftsliv/Sejlad
s_Navigation/ 

 

Dato til kalenderen. 

Torsdag den 17. september fra kl. 13.00 – 
arbejdsdag ved klubhuset. 

- o0o – 


