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Nyhedsbrev januar 2018

60 medlemmer var mødt frem til Jens og Birgit Hauers beretning om sejlads
på Østersøen på årets første klubaften den 4. januar. Vi var mange, der fik
blod på tanden af de flotte billeder og beretninger samt gode tips om at rive
nogle måneder ud af kalenderen og komme afsted! Og foråret rykker jo
hurtigt nærmere nu …

Brug af sejlrummet i Juniorhuset

Vi har nogle helt enestående faciliteter i VSK, det lige fra et stort klubhus, et
juniorhus, værksted og haller. Disse lokaler kan klubbens medlemmer
naturligvis benytte, nogle af dem dog efter forudgående aftale med
sekretariatet. 
  
En af disse faciliteter er klubbens sejlrum, der ligger i Juniorhuset med
indgang overfor havnekontoret. Her er der mulighed for at hænge mindre sejl
(jollesejl, sejl fra mindre kølbåde) til tørre. For at der skal være plads til
alle, må sejlene maksimalt hænge der i tre dage. Der er opsat en tavle, hvor
sejlets ejer og sejlnummer skal noteres. 
  
I samme lokale findes på 1. sal et antal skabe, der kan lejes af klubbens
medlemmer for 250 kr. om året. Et antal af disse skabe er reserveret klubbens
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fællesaktiviteter (Sejlerskolen, juniorafdelingen, kapsejladsudvalget osv.),
men de øvrige skabe tildeles efter først-til-mølle princippet. 
  
Ring eller mail til sekretariatet, som udleverer nøgle til skabet, når lejen er
betalt. 
 
Skabe uden navn og telefonnummer åbnes i februar
Nogle af disse skabe er uden navn og telefonnummer. Låste skabe uden navn
og telefonnummer vil blive åbnet med udgangen af februar måned. 
 
  
Sæsonopstart i juniorafdelingen 
  
Søndag den 21. januar starter juniorafdelingen sæson 2018 op. Hver søndag
fra kl. 10–13 er der aktiviteter for alle juniorsejlere. 
  
Har du et barn, et barnebarn eller kender et barn, som kunne tænke sig at
lære at sejle og møde en masse friske kammerater, så mød op en søndag og
hils på de andre børn og juniorer i sejlklubben. 
  
Indtil påske foregår alle aktiviteter i Juniorhuset. Efter påske starter
sejladsen for de rutinerede. 
  
Læse mere om juniorafdelingens aktiviteter frem til påske her …

Klubaften torsdag 8. februar

Kl. 19 i klubhuset fortæller Mads
Christensen, One Sails, om sejltrim, både
det grundlæggende og det videregående.
Bagefter gælder det elektronikken
ombord, som Gordon Skinner, ScanMarine
DK, giver os et overblik over – hør f.eks.,
hvad det kan betale sig at investere i. 
  
Læs mere …

Kommende VSK arrangementer

- Strikkecafé 13. februar 
- Klubaften: Sejltrim 8. februar 
- Skitur 17.-24. februar 
 
 
 
 
 
Se oversigten på hjemmesiden

http://vallensbaek-sejlklub.dk/om-sejlklubben/regler-for-brug-af-klubbens-lokaler/sejlrum/
https://drive.google.com/file/d/1EZL53HvTcqPPH3-Uy3EAGvz5aK4Ha3YR/view?usp=sharing
http://vallensbaek-sejlklub.dk/klubaften-8-februar-om-sejltrim-og-elektronik-ombord/
http://vallensbaek-sejlklub.dk/aktiviteter/
http://vallensbaek-sejlklub.dk/aktiviteter/klubaftener/
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Sidste udkald til familieskituren

Det er absolut sidste mulighed for at
melde sig til klubbens skiferie i Zell am
See i Østrig 17.-24. februar 2018. Turen
er åben for alle klubbens medlemmer og
venner af sejlklubben. Tilmelding sker
ved straks at sende en mail til
ski@vallensbaek-sejlklub.dk 
 
 
 
 

Sejlerskolens aktiviteter 2018

Nu ligger det fast, at skolebådene skal i
vandet den 23. april. Se hele oversigten
over de planlagte aktiviteter i
Sejlerskolen her.

Udskiftningen af låse i gang

Nu er vi gået i gang med at udskifte de
nuværende tastaturlåse til briklåse i
samarbejde med havnen. Medlemmer
med fjernbetjening til havnens pullerter
vil fremover også kunne bruge dem til
briklåsene. Andre skal henvende sig til
sekretariatet efter 1. februar for at få en
nøglebrik. 

Rekordmange tilmeldinger

Sejlerskolen har fået 32 tilmeldinger til
1. års sejlads og 13 til 2. år. Vi har et
fantastisk team af instruktører, men vi vil
gerne i kontakt med endnu flere
medlemmer, der har mod på at prøve
kræfter med opgaven. Er det noget for
dig? 
Læs mere på hjemmesiden eller på
Facebook og kontakt Sekretariatet på
sekretariat@vallensbaek-sejlklub.dk/43
54 70 07.

Husk havnens dialogmøde

Havnen afholder det andet af to
dialogmøder i Egholmskolens festsal
onsdag den 24. januar kl. 19-21.30. Mere
her …

Strikkecafé 13. februar

Strikkecafeen holder åben næste gang
tirsdag den 13. februar kl. 19 i
Juniorhuset. Kom og hyg dig et par timer,
hvor der strikkes og hækles, mens
snakken går om skønne havne, gode
sejlture, drømme og planer for næste
sæson.

mailto:ski@vallensbaek-sejlklub.dk
http://vallensbaek-sejlklub.dk/aktiviteter/sejlerskole-2/aarets-aktiviteter/
mailto:
http://vallensbaek-sejlklub.dk/sejlerskolen-soeger-instruktoerer-til-den-nye-saeson/
https://www.facebook.com/Vallensbaeksejlklub/posts/1571714789573942
mailto:sekretariat@vallensbaek-sejlklub.dk
https://vhkb.dk/2018/01/18/husk-dialogmoede-nr-2-om-vallensbaek-havn/
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Der kommer briklåse ved hoveddøren til
klubhuset og til klublokalet, på
hoveddøren til Juniorhuset, til
omklædningsrum, ungdomsrum, haller og
sejlrum. 
I en overgangsperiode vil der desværre
kun være adgang med nøgler, indtil det
nye låsesystem er fuldt implementeret.
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