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Nyhedsbrev februar 2019

Spring og de andre af klubbens følgebåde holder vinterferie på land. De skal
bundmales, poleres og have diverse småskavanker udbedret. Det arbejder
gråsælerne på - har du tid og lyst til at give en hånd, så kom bare an!
Gråsælerne mødes hver onsdag kl. 8.30 til en kop startkaffe i klubhuset.

Klubaften om kapsejlads

Kom til klubaften om kapsejlads med Søren Badstue torsdag den 7. marts
kl. 19 klubhuset. 
  

Som optakt til kapsejladssæsonen,
hvor vi har mange stævner ud over
de faste tirsdagssejladser på
programmet, har vi overtalt vores
klubkammerat Søren Badstue til at
komme og fortælle, hvad der
egentlig foregår på vandet under
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en kapsejlads. 
  
Søren er international baneleder

og en af Danmarks mest erfarne inden for afvikling af kapsejladser. Han vil
ikke bare tegne og fortælle. Han vil inddrage os i afvikling af en kapsejlads i
klubhuset, hvor vi kommer til at anvende signalflag, VHF-radioer,
kapsejladsmærker og andet grej. 
  
Så vil du gerne blive klogere på, hvad der foregår på dommerbåden, eller
overvejer du måske at melde dig som hjælper til næste stævne, så kom til
næste klubaften i kapsejladsens tegn. 
  
Der er ingen tilmelding - bare mød op!

Stem på Kenneth Bøggild!

Dansk Sejlunions Klubudviklingspris hædrer
hvert år en frivillig leder eller en klub, der har
gjort en særlig indsats for sejlsporten. 
  
I år er VSK's Kenneth Bøggild blandt de
nominerede. Som tidligere, mangeårige formand
er Kenneth kendt af alle i klubben som en altid
aktiv igangsætter af aktiviteter på kapsejlads-
og ungdomsfronten - en ildsjæl, der brænder for
alt, hvad der vedrører "legen på blå stue", som
han ynder at kalder sejlsporten. 
  
Vi synes, at Kenneth fortjener denne hæder og opfordrer alle til at stemme
på ham (inden 10. marts). Du stemmer her, hvor du også kan læse, hvorfor
Kenneth er nomineret.

Generalforsamling 2019

Bestyrelsen indkalder til ordinær
generalforsamling i Vallensbæk Sejlklub
torsdag den 28. marts 2019 kl. 19 i
klubhuset. 
Dagsorden med regnskab og bilag
udsendes 8 dage inden mødedatoen. 
  
Bemærk venligst: Forslag, som ønskes
vedtaget på generalforsamlingen, skal
være bestyrelsen i hænde senest 1
måned før, dvs. 28. februar.

Kommende VSK arrangementer

- Skrivebordsnavigation 23. februar 
- Klubaften om kapsejlads 7. marts 
- Strikke-café 12. marts 
- Sejlerskolen: Intro-aften 12. marts 
- Tovværkskursus I 26. marts 
- Generalforsamling 28. marts 
- Sejlerskolen: Klargøring 30.-31. marts 
 
 
  
Se oversigten på hjemmesiden

http://www.sejlsport.dk/mere/klubudviklingsprisen/afstemning-2019
http://vallensbaek-sejlklub.dk/aktiviteter/
https://vallensbaek-sejlklub.dk/klubaftener/


Skrivebordsnavigation 23. feb.

Absolut sidste chance for at tilmelde sig
årets skrivebordsnavigation på lørdag kl.
9 i klubhuset. 
 
 
  
Tilmelding her …

Hjemmesidens new look

Så er den nye version af klubbens
hjemmeside gået i luften. En ny ekstra
topbarre, hvor alle aktiviteter er listet,
gør det lettere at finde frem til de
oplysninger, man søger. 
  
Besøg siden …

Intro-aften for elever 12/3

Sejlerskolen afholder introduktionsaften
for alle elever og instruktører tirsdag den
12. marts. Her får eleverne at vide, hvem
deres instruktører er, hvem de er på hold
med, og hvilken ugedag de skal sejle. Der
udsendes invitation med nærmere
oplysninger om kort tid.

Tjek søsætningstiderne

Havnen har lagt planen for søsætningerne
i periode A & B – april – på dens
hjemmeside, hvor du kan tjekke
datoerne nu. 
  
  
Tjek søsætningstider …
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