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Nyhedsbrev april 2018

Sejlerskolen starter sæsonens undervisning mandag den 30. april, og 1. og 2.
års-eleverne har i de seneste weekender arbejdet hårdt på at gøre vores fire
806’ere og turbåden ”Balladen” klar til søsætningen den 23. april. Der har
været afholdt tovværkskurser og kursus i sejlteori, og i denne uge mødes
instruktørerne for at aftale de sidste detaljer, så alle er godt klædt på til at
begynde skolesejladserne. Sejlerskolen har i øvrigt et rekordstort antal
elever i år, inkl. tre hold kapsejlads-elever, som deltager i aftenmatcherne
om tirsdagen.

Velkommen til den nye bestyrelse

På klubbens generalforsamling den 22. marts fik en række poster i
bestyrelsen ny besætning. Som afløser for Kenneth Bøggild, der ikke ønskede
genvalg som formand, blev Christian Sandersen Mørch valgt (se herunder).
Henrik Borch blev valgt som næstformand efter Claus V. Andersen, og som
kasserer træder Peter Jensen til i stedet for Jan Strange, der tidligere er
udtrådt af bestyrelsen. De øvrige medlemmer af bestyrelsen er Christina
Rasmussen, Søren Schramm – begge gengangere – og nytiltrådte Morten
Vinther og Ken Meinertsen, sidstnævnte er i forvejen er indskydernes
repræsentant i havnebestyrelsen. Du finder en samlet oversigt over
bestyrelsen med kontaktinformation på hjemmesiden, hvor der også ligger en
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opdateret oversigt over klubbens udvalg.

Mød klubbens nye formand 
Efter mange år som formand og aktiv igangsætter af
mindre og meget store (!) kapsejladsstævner er der
næppe mange medlemmer, som ikke kender Kenneth
Bøggild. Men nu hedder formanden Christian Sandersen
Mørch, og han er måske ikke ligeså kendt, selv om han
har været medlem af klubben i mange år og siddet i
bestyrelsen siden sidste år. Derfor har vi lagt et kort
portræt op på hjemmesiden: Læs det her …

Standerhejsning 28. april

Vi hejser sommerstanderen lørdag den
28. april kl. 14. Nye medlemmer er
velkommen til en kort introduktionstur til
klubben og havnen med Peter Ambs som
guide. Starter kl. 13 fra standermasten.
Kl. 14 taler formanden, og klubstanderen
afløser vinterstanderen. Bagefter er der
øl/vand i klubhuset, hvor vores
SejlSikkert-ambassadør, Christina
Rasmussen, tilbyder “Test af Vest”. Husk
at medbringe din vest, hvis du vil have
den testet gratis!

Aftenmatch: Skippermøde 24/4

Tilmeldingen til årets aftenmatch om
tirsdagen er åben. Der afholdes
skippermøde tirsdag den 24. april i
klubhuset kl. 18.30. 
NYHED: Sejladsen er nu også åben for
deltagere uden DH-målebrev eller
klassebevis! 
  
  
Tilmelding og mere information …

Kommende VSK arrangementer

- Tovværkskursus 18. april 
- Klargøring af skolebåde 21. & 22. april 
- Søsætning af skolebåde 23. april 
- Aftenmatch skippermøde 24. april 
- Standerhejsning 28. april 
- Skolesejladserne begynder 30. april 
- VSK Grand Prix 10. maj 
 
 
 
  
Se oversigten på hjemmesiden

VSK Grand Prix 10. maj

Årets hyggelige, uformelle forårsstævne
for ungdom med fokus på sjov sejlads i
trygge rammer, hvor vi får sejlet en
masse og hygget på land. Udover
ungdomsjollerne Optimist A, B & C, Zoom
8, Feva XL og Tera Sport er stævnet åben
for Finnjoller, Laser og  F18. 
 
  
Tilmelding ...
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Søges: Nye medlemmer til
tursejlerudvalget

Synes du også, det er hyggeligt at sejle
på tur med andre fra sejlklubben og
komme til klubaftner i den kolde tid? Så
er det nu, du skal melde dig til det nye
tursejlerudvalg: Opstartsmøde mandag
den 30. april. 
  
  
Læs mere …

Klassebådsstævne 9.-10. juni

Vi inviterer til VSK Pantaenius
Klassebådsstævne 2018 for H-både, 806,
L23, Melges 24 & X-99’er den 9.-10. juni.
Målet er at samle sejlere på tværs af
klassebåde – sejlere, som alle har passion
og glæde ved at sejle kapsejlads mod
hinanden i ens både. Stævnet forventes
at tiltrække 50-70 både og afvikles
samme weekend som det landsdækkende
Havnens Dag, så der vil være masser af
liv på havnen. 
  
Tilmelding og yderligere info ...

Kommunens fest for frivillige

Kommunen inviterer hvert år frivillige fra
foreninger og klubber til fest og
prisoverrækkelse. I år er det fredag den
4. maj fra kl. 17.30 i Vallensbæk
Idrætscenter. 
Der er sendt mail rundt til klubbens
registrerede frivillige Hvis du er frivillig

Ren Havn 2. juni - 
Kom og giv en hånd med

Havnen inviterer indskydere og brugere
til ”Ren havn-dag” lørdag den 2. juni kl.
9-12 for at hjælpe med at fjerne affald
og tjekke broer, stier og stensætninger,
så vi kan få en pæn havn til Havnens Dag
og vores store klassebådsstævne. Vi
slutter med grillpølser. 
  
Tilmelding ...

Havnens Dag 9. juni

I samarbejde med havnens klubber slår
Vallensbæk Havn dørene op kl. 9 lørdag
den 9. juni og inviterer store som små til
at komme på havnen og havet og få sig
en oplevelse – der vil være masser af
forskellige aktiviteter over hele havnen.
Havnens Dag afholdes i flere end 70
havne over hele landet som led i Vild
med Vand-samarbejdet, og VSK deltager
naturligvis også. 
 
 
 

24-timers sejlads 4.-5. juni

Deltag i årets første 24-timers sejlads,
der afvikles weekenden 4.-5. juni med
start i bl.a. Vallensbæk. Startpenge kun
100 kr. Tilmelding senest mandag 28.
maj.  
  
Til ldi i it ti
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registrerede frivillige. Hvis du er frivillig,
men ikke har modtaget mailen og ønsker
at deltage, bedes du skrive til
webeditor@vallensbaek-sejlklub.dk
SENEST LØRDAG DEN 21. APRIL. Oplys
navn og om du medbringer en ledsager.

Tilmelding og invitation ...
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