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Hej alle VBK medlemmer. 

Indhold: 

Så skal vi på land. 

Automaten – øl/vand - priser. 

Opslagstavle - indendørs. 

Efterlysning  - billeder. 

Diverse. 

Dato til kalenderen. 

 

Så skal vi på land. 

Så er vi  nået til den kedelige tid på året, hvor vore 
både skal ud af det våde element, motor mv. 
vinterkonserveres og hele båden dækkes over, så 
den bliver beskyttet mod vinterens meteoro-
logiske udfordringer. 

Til nye medlemmer, der muligvis er førstegangs 
bådejere – husk at tømme ferskvand af både i 
vandtanken og i varmtvandsbeholderen hvis Jeres 
båd har en sådan. Det er surt om foråret at 
konstatere at der er sket en frostsprængning fordi 
man ikke huskede at få tømt vandet af. 

Batterierne skal også lige oplades helt inden I 
lukker båden til. Så kan de godt klare frostvejr. 

Men er de flade risikerer cellerne nemt at ”falde 
sammen” og så omfatter forårsklargøringen 
indkøb af nye batterier. 

Ladning af batterier skal foretages når man er ved 
båden. Når I kører hjem skal laderen være taget 
fra af hensyn til brandfare ( hvis laderens 
automatik fejlagtigt ikke slår fra kan batterierne 
blive så varme at de antænder en brand ) ( I Greve 
Marina brændte 3 både i foråret – det vil vi gerne 
være fri for i Vallensbæk. ) 

 

Automaten – øl/vand - 
priser. 

I de sidste 7 – 8 år har vi ikke justeret prisen for en 
øl eller Fanta/Cola. Men det er, som tidligere 
annonceret, gjort nu. Ny pris 10 kr. 

 

Opslagstavle indendørs. 

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

 

Efterlysning – billeder. 

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

På en tur til Sverige i august måned oplevede vi et 
syn, der ledte tankerne hen på at vi da godt kunne 
bruge en skærgård i Køge Bugt – nye øer i bugten 
som vist herunder – dog noget mindre  – men ak 
og ve – det var flydende tang øer med grønne 
planter på op til 1 meters højde ovenpå. 

Vi holdt os på afstand, så vi slap for stanken af 
rådden tang. 

 

 

Fotos: Søren Møller 

Inspiration – savner I plads i båden – med ståhøjde 
– her kan I se hvad en bådejer i Edmonton 
lystbådehavn i Seatle fandt på. 

Kender I udtrykket: ” Det er noget min mand selv 
har lavet”. 

Her tror vi på at det passer. 

 

Gamle nøgler 

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. 

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

 

Dato til kalenderen. 

Søndag den 01. november kl. 14.00 – 
standernedhaling. 

Tirsdag den 17. november kl. 19,00 – 
generalforsamling. 

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

- o0o – 


