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Kære medlemmer 

Velkommen til standerskifte, hvor vi markerer sommersæsonens start. Vi har 

allerede fået mange både i vandet, og flere har allerede været ude og sejle. Det 

bliver en god sommer med mange aktiviteter. Jeg vil gerne starte med at sige tak til 

alle de gode medlemmer, som har være aktive i klubben gennem vintersæsonen 

med vedligeholdelse, undervisning, træning, foredrag og fredagsbar. 

Sommeren kommer til at byde på mange spændende aktiviteter. Der er 

havnevandring for nye og gamle medlemmer på næste lørdag. Vi ved godt, at det er 

samme dag, som der er Sundet Rundt, men det gør ikke noget. Havnevandringen er 

blevet en tilbagevendende begivenhed, og så må man være med næste gang. Vi 

byder nye medlemmer velkommen og giver mulighed for, at gamle og nye kan 

mødes. 

VSK er også vært for et stort stævne for H-både, L23 og 806’ere senere i maj måned 

– mere præcist den 21. og 22. maj. En stor tak til kapsejladsudvalget for at 

arrangere stævnet og samtidig en opfordring til at komme forbi og være med til at 

gøre det til        en festlig og hyggelig weekend. 

I juni måned arrangerer vi en fælles sejltur til Dragør, hvor vi låner Dragør Bådelaugs 

klubhus og griller sammen. Jeg håber arrangementet bliver lige så godt og velbesøgt, 

som sidste års sejltur til Køge. 

Festudvalget arrangerer en Sankt Hans komsammen, som jeg håber rigtig mange 

kan finde vej til. Når vi er ved festudvalget, vil jeg gerne, endnu en gang, sige tak for 

indsatsen med at holde os i gang hen over de sidste par år, hvor social aktivitet har 

været lidt begrænset. Vi blev desværre nødt til at aflyse en fest i efteråret sidste år 

pga. manglende tilslutning og det er drønærgerligt, men jeg ved, at festudvalget har 

lagt hovederne i blød for at gentænke vores måde at holde fest på, og jeg ser frem 

til, hvad de kommer op med. 

Det hele er ikke fest og stævner. Der sker også andre gode ting i klubben. 

Sejlerskolen har fået skolebådene i vandet, og snart skal de nye elever ud at prøve 



 

dem af. Sejlerskolen er så populær, at vi må have venteliste, hvilket selvfølgelig 

er  trist for dem, der ikke kan komme til med det samme, men vi glæder os over 

den store søgning til skolen. En stor tak til instruktørerne og gråsælerne, som 

hjælper  med vedligeholdelsen. 

Når vi kommer ud at sejle, er det jo på Køge Bugt, der indimellem kan være lidt 

urolig. Der er god vind, dønninger og indimellem også god strøm i vandet. Køge Bugt 

er et dejligt sted at sejle, og det skal det blive ved med at være. Derfor har det været 

trist at følge med i sagen om klapning af slam fra udgravningerne til Lynetteholmen. 

Første gang jeg blev klar over, at der er noget galt med det projekt, var da jeg talte 

med folk fra Margretheholm havn, som ligger lige ved siden af Lynetten. De byggede 

deres havn for 40-50 år siden og har skabt en hyggelig havn. Som konsekvens af 

anlægget af Lynetteholmen kan de blive nødt til at flytte deres havn – dvs. starte 

forfra i et nyt bassin med at opbygge en ny havn. Det må være trist at se livsværket 

gå til grunde på den måde. 

Det næste jeg hørte, var om klapningen af slam i Køge Bugt. Alene betegnelsen er 

helt Orwellsk og dækker over, at slammet bare bliver smidt i vandet, hvorefter det 

synker til bunds og kvæler alt liv. Vi drøftede det i bestyrelsen, men var enige om, at 

det måtte myndighederne da have styr på, så det ville vi sådan set ikke blande os i. 

Men jo mere man høre om den sag, jo mere i tvivl bliver man. Det seneste er, at 

miljøvurderingen bygger på en 40 år gammel forskningsrapport om uddybning af 

amerikanske floder. Forfatteren selv, mener ikke, at forskningsresultaterne kan 

overføres til Køge Bugt, og mon ikke der er nyere og mere relevant forskning 

tilgængelig. Jeg håber og beder til, at myndighederne besinder sig og får håndteret 

det slam miljømæssigt forsvarligt i stedet for bare at smide det i vandet, hvor vi skal 

sejle … og bade. 

For vandet i Køge Bugt er ikke kun noget, vi sejler i – vi kan også bade i det. Det 

kan vi gøre direkte fra stranden eller fra den nye badebro. Vandet skal være rent, 

så vi må håbe, der ikke kommer for mange bundvendinger i havnen. Vandet skal 

også være sikkert, og jeg håber meget, at anlægget af den nye badebro med 

friluftsbadeanstalt ikke giver os problemer ved havnemanøvrer eller ved ind- og 

udsejling fra havnen. Vi vil få mere liv i havnen og det er jo dejligt, men vi skal også 

sørge for at passe på hinanden. 



 

Vi skal passe godt på hinanden og vores både. Jeg har ikke hørt om tyverier på 

havnen, men ser man noget, så skal man ikke holde sig tilbage, men pænt gøre 

opmærksom på, hvordan man opfører sig i havnen, så alle ved, at her passer vi 

på hinanden og hinandens både. 

Vi skal også passe godt på vores unge sejlere, som bruger havnen til optimist og 

andre joller. I den forbindelse vil jeg lige nævne, at vores ungdomsafdeling har plads 

til flere nye unge sejlere, og har man et barn, en nevø eller kusine eller barnebarn, 

der gerne vil lære at sejle, så vil jeg gerne reklamere lidt vores åbent hus i 

Juniorhuset mandag den 9. maj, hvor børn og unge kan kigge forbi og se, hvad 

klubben byder på. 

Til sidst vil jeg gerne sige tak til alle de gode frivillige kræfter i klubben, som er med 

til at få den til at fungere i det daglige. En særlig tak til Peter, Rita og Jesper for at 

passe den daglige drift af klubben. Det skal ikke være en hemmelighed, at klubben 

nok kommer ud i krap sø, når Rita og Peter stopper ved årets udgang, men jeg er 

sikker på, at vi nok skal klare den, selv om det ikke bliver let. 

Nu vil jeg bede Mogens Bertelsen og Asger om at hjælpe med at udskifte 

vinterstanderen med sommerversionen, der markerer, at nu starter aktiviteterne 

på vandet. Når sommerstanderen er gået til tops, vil jeg bede jer om at udråbe et 

trefoldigt hurra for vores klub efterfulgt af VSK. 

Derefter håber jeg, I vil blive lidt og få en pølse med en øl eller vand. 
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