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Hej alle VBK medlemmer. 

Indhold: 

Generalforsamling. 

Arbejdsdag ved klubhuset. 

Udsmykning i klubhuset. 

Forskelligt. 

Datoer til kalenderen. 

 

 

Generalforsamling 

Tirsdag den 01. juni 2021 kl. 18.30 holder vi i 
klubhuset den udsatte generalforsamling for 
regnskabsåret 2019/2020. 

For at overholde myndighedernes retningslinjer : 

Deltagelse kræver enten Coronapas eller en 
maks. 72 timer gammel test. 

Når vi sidder ned kan vi være fri for mundbindet, 
men står vi op eller bevæger os rundt, så skal vi 
have mundbind på. 

 

Arbejdsdag ved klubhuset. 

Torsdag den 20. maj var der arbejdsdag ved 
klubhuset. Flittige medlemmer – stor tak til dem - 
fik givet bordene træbeskyttelse, lagt stensæt-
ning, lagt fliser i ”grill-garagen”, flyttet perlesten, 
renset vindskeder mv. 

Men – desværre nåede vi ikke helt i mål for at 
kunne sige at klubhuset er klart til sommeren. 

Derfor har formanden foreslået at vi tager en dag 
mere. 

Der vi være en arbejdsleder til stede fra kl. 13 til kl. 
20.  

Nåede du ikke at give en hånd med den første dag 
har du chancen igen onsdag den 26. maj fra kl. 13 
til vi er færdige. Bliver vi mange kan det jo gå 
hurtigt. 

Så der er igen mulighed for at deltage både for 
arbejdsramte og pensionister. 

 

Udsmykning i klubhuset. 

Per Weichel har sørget for at sætte billeder op på 
væggene og hængt stander- samt nationalitetsflag 
op, så vi får brudt de store hvide flader. Tak til ham 
for det. 
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Forskelligt 

 
For ca. 2021 år siden var der efter sigende en der 
kunne gå på vandet. 

Pigen på billedet prøver og det ser ud til at lykkes 
– i hvert i fald det splitsekund kameraets blænde 
var åben. Flot øjebliksbillede – siden kom plasket. 

Har du sjove/interessante billeder, gerne med 
maritimt indhold ( det kan også være oplevelser 
fra en sejlerferie ) som du vil dele med vi andre, så 
modtager redaktøren meget gerne sådanne. 

Sendes til jbs2@simonsen.mail.dk  

Bådudstilling i Düsseldorf i 
Tyskland. 

Jeg har et par gange været til indendørs 
bådudstilling i Düsseldorf. Den afholdes i 10 dage i 
januar måned. Det er spændende og meget stort. 

Der er ca. 15 store haller med både og bådudstyr. 
Hver hal er på størrelse med den største hal i Bella 
Centret. Der kører shuttle bus mellem hallerne, og 
jeg har typisk brugt 2 hele dage på at se det hele. 
Der er selvfølgelig masser af spise- og ølsteder på 
området (billige priser). Når du bestiller billet 
hjemmefra, er der gratis sporvogn og bus fra 
lufthavn til udstillingen og igen til centrum på alle 
de dage, du har bestilt billet.  
Hvis du bestiller flybillet og derefter hotel i god tid, 
koster det ikke en formue, og man kan selvfølgelig 
også bruge en ekstra dag på at handle i 
forretninger på gågaderne. Og så glemte jeg lige at 
sige, at de har den længste restaurantgade i 
Tyskland. Her kan man med fordel opholde sig om 
aftenen og hvile fødderne. Husk at bestille hotel 
nær centrum, det er ikke dyrere, men meget 
nemmere.  
Hvis du vil vide mere, så ring blot til mig. 2678 
6858. Husk visakort, hvis du bliver fristet til at købe 
en ny båd med hjem.  
Per (formand).  

Datoer til kalenderen. 

Onsdag den 26. maj kl. 13.00 til 20.00 – arbejdsdag 
ved klubhuset. 

Tirsdag den 01. juni kl. 18.30 – afholder vi den 
udsatte generalforsamling. 

Onsdag den 23. juni kl. 8.00 – Skt.Hans - grillen 
tændes. 

Alle dage med forbehold for restriktioner mv. 

- o0o – 


