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Sendt: 14. februar 2020 21:38
Til: langer@oncable.dk
Emne: Klubaften 5/3: Eskadrille 722 – søredning | Nye sportsbåde ankommet 

|Generalforsamlingen 26. marts

 

  

Klubaften: Søredning set med en Eskadrille 722-pilots øjne 

Klubaften torsdag den 5. marts kl. 19. Vil du spise med før foredraget, skal du tilmelde dig på 
BilletExpressen. 

Chefpilot Ole Andersen fra Eskadrille 722 fortæller om eskadrillens operative opgaver og dens 
betydning for søredning i danske farvande. Han vil i høj grad sætte fokus på, hvordan vi som sejlere 
skal forholde os i en redningssituation – en situation, vi forhåbentligt aldrig kommer ud for. 

Læs mere her … 

  

Klubbens nyindkøbte J/80-sportsbåde er i havn 

Mandag ankom vores to nyindkøbte J/80’ere til Vallensbæk efter en ugelang landevejstransport fra 
Barcelona. Bådene skal fungere over for mange forskellige typer medlemmer – fra juniorsejlere over 
sejlerskole-elever, kapsejlere til pensionister - fra ”8 til 88”, som projektet hedder. Købet er finansieret 
via donationer fra DIF og DGI’s foreningspulje, Nordea Fonden og VSK’s egen Sejlerfond. 

Se bådene ankomme her… (Facebook) 

Læs om ideen bag at anskaffe bådene her… 

  

Generalforsamling afholdes 26. marts:  
Bestyrelseskandidater opfordres til at melde sig 

Du modtager invitation senere, men vi opfordrer til, at du kigger i din kalender og afsætter tid til at 
deltage: Generalforsamlingen afholdes torsdag den 26. marts kl. 19 i klubhuset. 

Bestyrelsen ønsker at udvide med mindst ét ekstra medlem (vedtægterne giver mulighed for at udvide 
med op til tre medlemmer), så derfor: 

Kunne du tænke dig at stille op som bestyrelsesmedlem, så kontakt 
formanden/sekretariatet nu: Mail csm@vallensbaek-sejlklub.dk eller sekretariat@vallensbaek-
sejlklub.dk 
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De månedlige nyhedsbreve udsendes ikke længere 

I det seneste par år har vi udsendt et månedligt nyhedsbrev, senest i december. Da under halvdelen 
af medlemmerne åbnede mailen med nyhedsbrev i de sidste måneder af 2019, har vi taget 
konsekvensen og indstillet udsendelsen af et bredt orienterende nyhedsbrev, og i stedet sender vi nu 
adhoc-mails som denne. 

Du kan altid holde dig ajour på klubbens Facebook-side og hjemmeside, som vi opdaterer løbende. 

  

Med venlig hilsen  
Jesper Langer 
 
Sekretariatet 
Vallensbæk Sejlklub 

  

 


