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Sejlerskolens turbåd Balladen skal have skiftet el-system inden sæsonstart den 2. maj. Lennart Larsen,
Preben Thorndahl og Frank Kiessling arbejder på sagen i skarp forårssol. Foto: Steen Hillebrecht.

Velkommen til generalforsamling den 31. marts

VSK afholder generalforsamling torsdag den 31. marts kl. 19 i klubhuset.
Indkaldelsen er udsendt, og dagsordenen følger om kort tid. 
  
På generalforsamlingen er bl.a. formanden på valg. Oprindelig havde den
nuværende formand, Kenneth Bøggild, ikke ønsket genvalg, men da
bestyrelsen ikke har kunnet finde nye kandidater til posten, har Kenneth
meddelt, at han genopstiller, men at det sker for at arbejde med at sikre
klubben på langt sigt baseret på et valgoplæg, som 21. februar blev udsendt
til alle klubmedlemmer, der har oplyst e-mail adresse. Har du ikke læst
oplægget, finder du det her: 
  
Læs mere …

http://us11.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=c3b8b93a77861c3e9b5efa652&id=2196f656eb
https://drive.google.com/file/d/0B1Tj60LXqLkndTZDYm11NXdSOUk/view?usp=sharing
javascript:;


Ny havnefoged tiltrådt

Den 1. marts tiltrådte Per Møller
Sørensen som ny havnefoged. Per
kommer fra en stilling på Amagerværket,
hvor han har været siden 2003 og har
opbygget erfaring med ansvar for drift,
vedligehold og leverandørstyring. 
  
Se havnens nyhedsbreve på www.vhkb.dk 
 

Årets Tursejlerkursus starter 
4. april

Tursejlerkurset er både for motor- og
sejlbåde og omfatter teoretisk og
praktisk undervisning. Det er gratis at
deltage for VSK-medlemmer. Du deltager
med din egen båd og den besætning, som
du normalt sejler med. Kurset består af
fire teori-aftener i april efterfulgt af
træningssejladser i maj, hvor teorien
omsættes til praktik. 
  
Læs mere og TILMELD dig her …

Fællesmøde i Sejleskolen

Kommende VSK arrangementer

- Sejlerskolekurset Sejlklar 17. marts 
- Generalforsamling 31. marts 
- Tursejladskursus fra 4. april 
- Tovværkskursus 19. & 28. april 
- Standerhejsning 30. april 
 
 
Se aktivitetskalenderen … 
 

Bestyrelsen mødtes med
udvalgene

 
Medlemmerne af klubbens udvalg var
inviteret med til bestyrelsens møde den
9. marts for at diskutere aktiviteter og
frivillighed. Bl.a. kom det frem, at
Ungdom ønsker en ombygning af
køkkenet i Juniorhuset, hvor der tit laves
mad til mange, og et medlem af
turudvalget efterlyste en mentor-ordning
for nye medlemmer. 
  
Læs mere …

http://www.vhkb.dk/
http://vallensbaek-sejlklub.dk/tursejlerkursus-2016/
mailto:
http://vallensbaek-sejlklub.dk/aktiviteter/
http://vallensbaek-sejlklub.dk/aktiviteter/
http://vallensbaek-sejlklub.dk/om-sejlklubben/bestyrelsen-2/bestyrelsesmoeder/2016-2/


Sejlerskolen indledte sæsonen med
informationsmøde 10. marts for 1. og 2.
års elever, instruktører og medlemmer af
Bådlåneklubben: 43 elever og 20
instruktører. Nye og gamle elever fik info
om sæsonens program og fik hilst på
deres elevkammerater og instruktør. Der
var en super stemning store
forventninger til at komme i gang og ikke
mindst komme på vandet.

F18 VM hjemmeside lanceret

Den 3. marts - 500 dage før 18 VM 2017
skydes i gang - lancerede arrangørerne
det officielle, internationale website. Nu
kan du følge med i forberedelserne til,
hvad der bliver den ubetingede største
event i VSK's historie, både på Facebook
og på den nye hjemmeside.

Brug for nogen at sejle med?

Savner du en makker/gast og vil du gerne
introducere en Vallensbækborger til
sejlsporten, så har kommunen netop
lanceret servicen Borger-til-borger, hvor
du kan oprette opslag og komme i direkte
kontakte med andre i kommunen. 
 
 
 
Læs mere ...

Nye koder til havnens bygninger

Husk, at havnen har ændret koden til
toiletter, om-klædnings- og baderum m.v.
Den nye kode er 9635. Koden til klubbens
lokaliteter er uændret: 9317
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https://www.facebook.com/events/576900685808971/
http://www.f18worlds2017.dk/%20-%20bes%C3%B8g%20ogs%C3%A5%20F18%20Worlds%202017%20p%C3%A5%20Facebook:%20https:/www.facebook.com/F18worlds2017
http://www.vallensbaek.dk/formularer/borger-til-borger
https://www.facebook.com/Vallensbaeksejlklub?ref=aymt_homepage_panel
http://vallensbaek-sejlklub.dk/

