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Besøg fra F18-toppen i påsken

Olivier Bovyn (i midten), præsident for F18 International, besøgte fredag i
påsken VSK for at se på vores faciliteter og få en status på planlægningen af
F18 VM den 8.–15. juli. På mødet deltog F18 Danmarks formand, Penny Wyon
(t.v.), VSK's formand Kenneth Bøggild (t.h.) og det meste af
organisationskomiteen. 
Olivier Bovyn var meget tilfreds med gennemgangen, specielt vores store
fokus på sikkerhed på vandet, og at vi i vores planlægning havde lagt vægt på
den sociale del af stævnet. Ligeledes var han imponeret over klubbens
faciliteter og den generelle planlagte logistik. Efter mødet blev der taget
billeder på vandet og optaget en kort promotionvideo. F18 International
medbragte deres egen fotograf med, så det bliver spændende at se resultatet
af hans indsats. 
Følg med på F18's hjemmeside og Facebook-side.

Velkommen til standerhejsning den 29. april

Vi hejser sommerstanderen lørdag den 29. april kl. 14. Alle medlemmer er
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velkomne! 
 
Dagens program:

Kl. 14                Formanden taler
Kl.14.30            Øl/vand serveres i klublokalet
Kl.15                 Nye medlemmer er velkommen til en kort
introduktionstur til klubben og havnen v/Peter Ambs. Mødested:
Standermasten

Skippermøder i næste uge

I næste uge er der to skippermøder:Tirsdag den 25. april kl. 18.30 gælder det
årets Aftenmatcher, og torsdag 27. april kl. 19 drejer det sig om
Familiekapsejlads. Begge møder finder sted i klublokalet. 
 
Klik på linkene for yderligere information ...

Referat fra generalforsamlingen

Klubben afholdt ordinær
generalforsamling den 30. marts. 
  
Læs referatet her 
Læs formandens beretning her 
 
 
 
 
 

VSK-standeren til gråsælerne

Kommende VSK arrangementer

- Ekstra tovværkskursus 24. april 
- Aftenmatch skippermøde 25. april 
- Familiekapsejlads skippermøde 27. april 
- Standerhejsning 29. april 
- Sejlundervisning begynder 1. maj 
- Aftenmatcher begynder 2. maj 
- Familiekapsejlads begynder 10. maj 
- Pinsetur til Køge 3.-4. juni 
  
Se hele oversigten på hjemmesiden

Turbøjer udlagt
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Ved generalforsamlingen er der tradition
for at hædre personer, som har gjort en
særlig indsats for klubben i det forløbne
år. Denne gang gik ære og stander til
gråsælerne, der mødes hver onsdag i
vintersæsonen og reparerer og
vedligeholder i klubben. I år har
gråsælerne bl.a. beklædt containerne på
søsætningskajen og renoveret
standermasten.

F18-frivillige: Nu "for alvor"

I første omgang bad vi om
forhåndstilkendegivelse fra alle, der
kunne tænke sig at hjælpe med som
frivillige ved F18 VM i juli. Nu beder vi
jer om at melde jer til "for alvor" på
vores nye tilmeldingsside. 
  
Læs mere …

Ekstra tovværkskursus

Nåede du ikke de to første
tovværkskurser, er sidste chance den 24.
april kl. 19 i Juniorhuset. Emnet er
splejsninger, men er der brug for at
genopfrisk et par knob, klarer vi også
det. 
  
Det er Sejlerskolen, der arrangerer, men
alle er velkomne.

I samarbejde med Danske Tursejlere har
vi nu udlagt to turbøjer på 2-3 meters
dybde mellem vores havn og Brøndby
Havn: De hvide prikker viser placeringen
af de nye bøjer. Bøjerne kan bruges af
både på op til 15 tons og kan frit
benyttes af alle. 
 
 
 

Ungdom tyvstarter sæsonen

Den 30. april tyvstarter alle
ungdomssejlerne på sommersæsonen
sammen med vintersejlerne. Der bliver
gennemgang af rig sammen med de unge
og deres forældre, og – hvis vejret er til
det – kommer jollerne i vandet. Bagefter
inviterer Ungdom på pølser med brød til
sejlere, søskende og forældre.

Fuldt booket Sejlerskole!

Vi tager hul på en fantastisk sæson 1.
maj: 24 1. års elever og 3 på venteliste,
17 2. års elever, 3 cruising og tursejlads
elever, 2 motorbåds elever og 3 nye
medlemmer af bådlåneklubben. Balladen
er fuldt booket til elev-undervisning alle
hverdage og også fuldt udlånt i ferien
samt flere weekender inkl. pinsen. 
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Ubudne gæster i Juniorhuset

Lørdag den 8. og igen tirsdag den 11.
april har en gruppe unge benyttet
Juniorhuset til at holde fest i og efterladt
lokalerne i en stand, vi godt kunne have
undværet. Kenneth Bøggild har lagt et
opslag på VSK Ungdoms Facebook-side om
hændelserne. Under "Kommenter" ligger
der to korte videoer.

Nye koder pga. misbrug

Som en direkte følge af de uønskede
besøg i Juniorhuset er koderne til såvel
det som klubhuset og klublokalet ved at
blive ændret. De nye koder kan fås ved
henvendelse til sekretariatet. Vi
undersøger mulighederne for at erstatte
det nuværende system med en chip-
baseret løsning.

Sådan blev havnen til

Et af vores medlemmer, Vagn Mehlsen,
har lavet en video om, hvordan det gik
til, da Vallensbæk Havn blev til i 1980. 
  
Se videoen her…

Pinsetur 3.-4. juni

Tursejler varsler igen i år en pinsetur.
Målet er Køge Marina, så alle – også evt.
mindre erfarne tursejlere – kan være
med. For dem, der godt kan lide lidt
udfordring, kommer der et alternativ til
den lige rute. Følg med på hjemmesiden. 
 
 

Fotoklubben kårer årets vinder

Hvert år afslutter Fotoklubben sæsonen
med at kåre årets foto blandt
medlemmerne. I år løb Peter Linnet med
førstepladsen (se herover). Alle fotos
udstilles i klublokalet og kan også ses på
hjemmesiden. 
  
Se årets fotos …
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