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Hej alle VBK medlemmer.

Indhold:
Skal du skrabe/slibe gammel bundmaling af.
Generalforsamling.
Har du en god oplevelse eller et godt
billede fra sommerturen, som du vil
dele med andre, modtager redaktøren
det meget gerne.
Diverse.
Gamle nøgler.
Datoer til kalenderen.

Skal du skrabe/slibe gammel
bundmaling af.
Så husk at bruge støvsuger – den kan lånes gratis
på havnekontoret. Der betales et depositum som
betales tilbage når støvsugeren returneres.
Vi skal passe på ikke at svine med gammel
bundmaling på jorden og heller ikke på de både,
der står i nærheden. Det er hærværk hvis man får

slibestøv på sin båd og det så bliver regnvejr – så
sætter støvet sig næsten urokkeligt fast.
I 2021 eller 2022 – jeg er i tvivl om hvornår det
træder i kraft – så overgår ansvaret - hvis man
sviner med bundmaling på landarealer - fra
havnen til den enkelte bådejer og man kan risikere
at skulle betale for oprensning og bortkørsel af
forurenet jord.

Generalforsamling.
Årets generalforsamling afvikles tirsdag den 17.
november kl. 18.30
Af hensyn til Corona situationen med maks. antal i
lokalet, er vi i år nødt til at bede om en tilkendegivelse fra de, der har tænkt sig at komme til
generalforsamlingen. Sms til tlf. 2678 6858 eller
Mail: wrx07423@gmail.com.
Som udgangspunkt holdes generalforsamlingen i
VBK’s klubhus, men bliver vi for mange flytter vi til
et større lokale.

Diverse.
En uheldig bådejer fra Brøndby kom alternativt på
land i år. Motoren gik i stå og ankeret blev ikke
kastet i tide. Båden drev ind mod kysten og – som
det ses af billederne – HELT ind på kysten.
Heldigvis var det en robust stålbåd, så der er ikke
synlige skader efter landgangen.
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I Hals – lige indenfor i Limfjorden – ligger der to
andre isbrydere. De er i mange år blevet holdt
vedlige uden at have været i aktion. Hvis Murphy’s
lov ellers gælder, bliver det isvinter året efter
isbryderne er blevet hugget op.

Gamle nøgler
Ankeret er kastet – og man får ikke våde fødder
når man skal i land.

Er du en af de der stadig har en gammel nøgle til
klubhuset ( som du har betalt depositum for ), så
skal du inden jul lægge den i en kuvert i klubbens
postkasse med navn og bankkontonummer. Så vil
du modtage dit nøgledepositum retur.
Vi har besluttet at der er deadline den 24.
december – herefter er det betalte depositum
tabt.

Foto: Carsten Mulvad
2 firehjulstrækkere og en trailer med brede jul –
så er den optagning klaret.

Stemplet i nøglen er et M og et nummer samt
Amtets låse.

Dato til kalenderen.

På redaktørens sommertur mødte vi en pensionist
– Thorbjørn – pensioneret stats isbryder.

Søndag den 01.
standernedhaling.

november

kl.

14.00

–

Tirsdag den 17.
generalforsamling.

november

kl.

19,00

–

Søndag den 29. november – reserveret til et
julearrangement – men vi ser lige hvordan Corona
situationen udvikler sig.
- o0o –

