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Nyhedsbrev april 2016

Standerhejsning og ekstraordinær generalforsamling

Velkommen til standerhejsning lørdag den 30. april kl. 14. I forlængelse af
standerhejsningen afholdes der ekstraordinær generalforsamling kl. 16 i
Juniorhuset. 
 
Eneste punkt på dagsordenen er endelig godkendelse af
vedtægtsændringerne, som blev forelagt og vedtaget af de fremmødte
stemmeberettigede på den ordinære generalforsamling i marts. 
 
Se referatet … 
 
Klubbens næstformand, Søren Bo Christiansen, skyder 2016-sæsonen i gang og
byder på en øl eller vand i klubhuset. 
  
Dagens program:

Kl. 14: Næstformanden taler, og klubstanderen afløser vinterstanderen
Kl. 14.30: Øl/vand serveres i klublokalet
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http://vallensbaek-sejlklub.dk/wp-content/uploads/2016/04/Referat-af-VSKs-generalforsamling-2016.pdf
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Kl. 14.30 – 15.30: Havnens nye sejlsikkert-ambassadør, Christina
Rasmussen, demonstrerer, hvordan du selv kan teste din oppustelige
redningsvest, og inviterer til en snak om søsikkerhed generelt. OBS! Tag
gerne dine oppustelige veste med og få hjælp til at få dem tjekket.
Kl. 15: Nye medlemmer er velkommen til en kort introduktionstur med
Peter Ambs til klubben og havnen. Mødested: Standermasten
kl. 16: Ekstraordinær generalforsamling kl. 16 i Juniorhuset for endeligt
at godkende de nye vedtægter.

  
Læs indkaldelsen …

Tilmeldingen til stævnet åben

Der er lagt op til en rigtig hyggelig og
sjov kapsejlads for både de skrappe og de
nye kapsejlere blandt de unge, når
Vallensbæk Sejlklub  Kristi
Himmelfartsdag, 5. maj, afholder VSK
Grand Prix for Optimist B og C og
jolletyperne Feva XL, Tera Sport, Zoom 8,
Europa og Laser. Traditionen tro er også
voksenklassen Finnjolle inviteret. 
  
Se mere på stævnesiden … 
 

Skippermøde 26. april 

Prøv kræfter med klubbens og
naboklubbernes sejlere. Køge Bugt
Kredsen indbyder kølbåde med DH
målebrev/klassebevis til at deltage i
kredsens Aftenmatcher og
Kredsmesterskab. Skippermøde tirsdag
den 26. april kl. 18.30 i Vallensbæk
Sejlklub. 

Kommende VSK arrangementer

- Tursejladskursus 18. & 24.april 
- Tovværkskursus 19. & 28. april 
- Skippermøde tirsdagsdagsejlads 26.
april 
- Standerhejsning 30. april kl. 14 
- Ekstraord. generalforsamling 30. april
kl. 16 
- VSK Grand Prix 5. maj 
- Kom-og-sejl dag for nye sejlere 5. juni  
  
Se aktivitetsoversigten på hjemmesiden  
…

Ny sejlsikkert-ambassadør

En fjerdedel af de 55 danskere, der
druknede sidste år, druknede i en havn.
Derfor er TrygFonden og Søsportens
Sikkerhedsråd gået sammen om at
nedbringe antallet af drukneulykker og
har oprettet et ambassadørnetværk af
frivillige: Mød Vallensbæks nye
sejlsikkert-ambassadør, Christina
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Læs mere og TILMELD dig her …

Tovværkskursus for alle

Sejlerskolen afholder årets
tovværkskurser tirsdag den 19. & torsdag
28. april. Begge gange kl. 19 i
Juniorhuset. Kurset er obligatorisk for
Sejlerskolens elever, men alle
klubmedlemmer er velkommen disse to
aftener, hvis der er behov for lidt
genopfriskning af færdighederne.
Tilmelding ikke nødvendig, bare mød op!

Gastebørs & markedsplads

Flere medlemmer har efterlyst en
gastebørs og et sted, hvor man kan
udbyde og efterspørge ting og sager med
relation til det maritime. Derfor lancerer
vi nu "Markedspladsen" på vores
hjemmeside - du finder den i den blå
vandrette menubarre øverst på siden.
Det er en meget enkel løsning, vi starter
med; den kan udbygges efter behov. 
 
Besøg Markedspladsen …

Sejlerskolen melder alt optaget

Rasmussen. 
  
Læs mere …

Fremtidens Juniorhus?

Klubbens bestyrelse har bedt Lennart
Larsen om at være tovholder i en ny
arbejdsgruppe, der skal afdække ønsker
til den fremtidige indretning og brug af
lokalerne på 1. sal af Juniorhuset. Alle,
som vil være med til at forme fremtiden
for Juniorhuset, er velkommen til at
deltage. Send en mail til Lennart senest
søndag den 1. maj.

Ungdom gør klar til sæsonen

Aftentræningen starter mandag den 2.
maj. Ungdomsudvalget opfordrer
forældre og sejlere til at deltage i en
klargøringsdag om søndagen. Stativerne
på jollepladsen til Optimist- og Tera-
jollerne er efterhånden rigtig rådne, og
der skal bygges nye, som er overdækket.
Mail Annbeth, hvis du vil give en hånd
med en eller flere af de kommende
søndage. 
 

Klubbens tre Match 28'er sælges
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Allerede i starten af april var alle pladser
på 1. og 2. års holdene optaget, og også
det nye kursus "Crusing & rutine" er fuldt
booket. Skolebådene klargøres i disse
weekender og søsættes den 20. april.
Skolesejladserne starter den 2. maj. 
 
 
 

Nye VHF-arbejdskanaler

Vær opmærksom på, at Lyngby Radio
skiftede VHF-arbejdskanaler i oktober –
nødopkald på VHF-kanal 16 eller på DSC-
kanal 70 er uændrede. Hent mærkat med
de nye kanaler på havnekontoret. 
 
Læs mere …

I forbindelse med afviklingen af VSSC er
de tre Match 28’er sat til salg. Er der et
eller flere medlemmer i klubben, som
ønsker at købe bådene (en af dem eller
alle tre), så send mail til
bestyrelse@vallensbaek-sejlklub.dk og
lad os finde en god medlemspris. 
 
Se annoncen på dba.dk ...

Navigations- & Y3-eksamen
afholdt

Foråret er eksamenstid - også i VSK. Den
2. april var forårsholdet i navigation
oppe, og ni ud af 11 bestod. Ugen efter
var det eleverne på yachtskipper 3-
uddannelsen, som stod for tur, og alle
bestod. Stort til lykke til alle!
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