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Nyhedsbrev november 2018

Lørdag den 3. november var Vallensbæk Sejlklub vært for det traditionsrige
stævne Flæske Cup. 26 tilmeldte både fordelt på Finnjoller og F18 havde en
helt igennem fantastisk dag på vandet med fire sejladser for Finnjoller og
fem sejladser for F18. Efter sejladserne stod den på 72 æg, 3,2 kg bacon, 15
kg flæskesteg og et ukendt antal kilo rødkål, som de sultne sejlere efter en
lang dag på vandet forstod at værdsætte. Flæske Cup var punktummet for en
meget aktiv regatta-sæson. (Foto: Kenneth Bøggild)

Standeren skiftet og følgebåden døbt
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Standeren skiftet og følgebåden døbt

Ved standerskiftet lørdag den 27. oktober gjorde formanden, Christian S.
Mørch, sædvanen tro status over den forløbne sommersæson. Udover det
mest fantastiske vejr, man som sejler kunne ønske sig, bød sæsonen på en
masse aktiviteter: Vi overtog aftenmatcherne om tirsdagen fra Køge Bugt
Kredsen, og takket være en målrettet og aktiv indsats fra forældrerådet
kunne Ungdom glæde sig over en stor medlemsfremgang – og i juni holdt vi en
brag af en 60 års jubilæumsfest, hvor festudvalget som sædvanligt havde
sørget for, at alt fra mad og drikke til underholdningen var i top! 
  
Du kan læse formandens tale her… 
  
Efter standerskiftet samledes man på slæbestedet, hvor klubbens nye
følgebåd blev døbt af ”gudmor” Lis Fredborg i champagne. Den fik navnet
Rummer, og det supplerer jo smukt navnet på vores anden følgebåd: Lænser. 
  
Nye våddragter takket være tilskud fra kommunen 
  
Ungdom har søgt Vallensbæk Kommune om tilskud til indkøb af nye
våddragter til vores ungdomsafdeling og har fået bevilget 20.300,00 kr. Stor
tak til kommunen. Med 45 juniorsejlere falder tilskuddet – om man så må
sige, selv om det drejer sig om våddragter – på et tørt sted, for en udskiftning
af vores dragter er stærkt tiltrængt!

Tag på klubskitur med familien

Klubbens årlige, fælles skitur går igen til
det fine skiområde Zell am See, som med
et Salzburg Super Ski Card er det
perfekte udgangspunkt for skiløb. Turen
ligger i uge 8, og som tidligere har vi Villa
Lukashansl for os selv med mulighed for
afslapning i kælderen med musik, drinks,
og hvad der ellers hører til en rigtig
afterski. 
  
Læs mere ...

Julesejlads 4 december

Kommende VSK arrangementer

- Ungdom juleafslutning 4. december 
- Strikkecafé 11. december 
  
  
  
  
  
 
 
 
Se oversigten på hjemmesiden

Medlemsforum på Facebook

http://vallensbaek-sejlklub.dk/wp-content/uploads/2018/11/Standerskiftetale-oktober-2018.pdf
http://vallensbaek-sejlklub.dk/tilmelding-til-aarets-skitur-2019/
http://vallensbaek-sejlklub.dk/aktiviteter/
http://vallensbaek-sejlklub.dk/aktiviteter/klubaftener/


Julesejlads 4. december

Ungdomssejlerne har haft travlt med at
vinterklargøre joller, og en del er sat i
gummibådsgaragen for vinteren. Der
trænes dog fortsat hver søndag kl. 10-
12.30 frem til den 4. december, hvor der
er juleafslutning med sejlads om
juletræet og med gave til de bedst
udklædte både og juniorer. Vi slutter
med julefrokost (sammenskudsgilde!).
Tilmelding til Jens Jakobsen på
lerke.jakobsen@mail.dk. Alle skal have
en gave med til ca. 20 kr. til pakkelegen. 
 
 

Ny kode til klubbens MobilePay

Efter at have været nede i en periode - vi
havde simpelt hen overskredet max-
grænsen for overførte kroner - kan man
nu igen betale til klubben via MobilePay.
Vi har nemlig fået en erhvervsløsning, og
det nye nummer er 43956.

Dialogmøde med kommunen

Tirsdag den 20. november kl. 18.30
afholdes der dialogmøde på Vallensbæk
Rådhus om havnens udvikling. Borgmester
Henrik Rasmussen og udviklings- og
erhvervschef Kristine Klæbel præsenterer
kommunens planer og inviterer til dialog.
Havnebestyrelsen giver også en status på
kranprojektet. Alle indskydere og
medlemmer af havnens klubber er
velkommen. 
  
Læs mere her ...

Medlemsforum på Facebook

På klubbens Facebook-side har vi
oprettet gruppen Vallensbæk Sejlklub
Medlemsforum. 
Formålet er at styrke sammenholdet i
klubben ved at give medlemmerne et
sted, hvor man kan udveksle erfaringer,
foretage køb/salg af alt maritimt, skabe
forbindelse mellem gaster, der søger
skippere, og skippere der søger gaster.
Planlægger du en weekend- eller ferietur,
kan du her høre, om andre fra klubben er
interesseret i at deltage. 
  
Besøg Medlemsforum her…

Trådløst net i klubhuset

Klubben har fået ny router, så nu behøver
man ikke længere trække på Restaurant
Krabbens trådløse net - vi har vores eget,
som fungerer fint i klublokalet. Ovenfor
ser du netværksnavn og adgangskode. 
 

Broreparation på havnen

Adgangen til havnen præges pt. af
arbejdet med at renovere de to brorør og
siden asfaltbelægningen. Den 7.
november blev nye foringer skubbet på
plads i de eksisterende rør. Se videoen på
havnens hjemmeside, hvor der også
ligger aktuelle luftvideoer af de nu
halvtomme broer. 
 
  
  
Se videoen her …
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Fugt i vinteroplagte både

Det kan være et problem, og i hvert fald
er det sæson for debatten om fugt i
vinteroplagte både, og hvilke løsninger
man skal bruge. Den linkede, meget
grundige gennemgang er sakset fra
gruppen Tursejlads og sejlsport på
Facebook. 
  
Læs her ...

Generalforsamling 2019

Bestyrelsen indkalder til ordinær
generalforsamling i Vallensbæk Sejlklub
torsdag den 28. marts 2019 kl. 19 i
klubhuset. 
Dagsorden følger. 
  
Bemærk venligst: Forslag, som ønskes
vedtaget på generalforsamlingen, skal
være bestyrelsen i hænde senest 1
måned før.

På land med masten på

Også i år afslører et blik ud over havnens
landarealer, at mange har valgt at lade
masten blive stående på. Du kan læse et
par råd om netop det at stå på land med
mast på – og andre tips om
vinterklargøring - på Sejlunionens
hjemmeside. 
  
Læs her …

Flere stævner på bedding i 2019

Planlægningen af sæson 2019 er godt
undervejs, og der er ganske spændende
stævner i kalenderen allerede. Udover
vores aftenmatcher, så arbejdes der på
NM for OK-joller i juni og DM for 806, L23
og Melges 24 i august. Tak til alle
medlemmer og brugere af havnen for
forståelse og hjælp, når vi har haft
gæster på besøg til stævner.
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