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Standerskiftet den 29. oktober 2022  

Formandens tale  

 

Kære medlemmer 

Velkommen til standerskifte, hvor vi markerer sommersæsonens afslutning og 

vintersæsonens start. Det bliver en god vintersæson med mange aktiviteter. Jeg vil 

gerne starte med at sige tak til alle de gode frivillige, som har været aktive i klubben 

gennem sommersæsonen med vedligeholdelse, sejlerskole, træning, børn og unge, 

kapsejlads, velkomst af nye medlemmer, fredagsbar, bestyrelses- og udvalgsarbejde. 

VSK var vært for et stort stævne for H-både, L23 og 806’ere i maj måned. En stor tak 

til kapsejladsudvalget for at arrangere stævnet, der forløb, som det skulle og var en 

festlig og hyggelig begivenhed. 

I juni måned arrangerede vi en fælles sejltur til Dragør, hvor vi lånte Dragør 

Bådelaugs klubhus og grillede sammen. Senere i september måned arrangerede vi 

en tur til Køge, hvor vi motionerede lidt, før vi grillede og hyggede. Tak til 

Velkomstkomiteen for det arrangement. 

En særlig tak til sejlerskolen, som fik uddannet en nyt hold sejlere, og ligeledes en 

særlig tak til ungdomsudvalget, som oplever stor tilslutning. 

Vinteren kommer til at byde på mange spændende aktiviteter. Der er gode foredrag 

med mange interessante emner for sejlere – første gang 3. november om 

nødsignaler. Der er undervisning i sejlerskolen, sejlermiddag den 11. november og 

så den kendte fredagsbar første fredag i måneden.  

VSK er den aktive klub på havnen. Det er vi kun, fordi der er mange, der gør et stort 

arbejde som frivillig. Vi har lige haft et arrangement for nye frivillige, og der var pæn 

tilslutning. Der er interesse for at hjælpe klubben, og vi har mange muligheder - 

både store og små opgaver.  

Selvfølgelig skal en dejlig klub som VSK være drevet af frivillige. Man giver noget til 

klubben, og man får noget af klubben. De frivillige får venskab og socialt samvær. 

Som frivillig får man også mulighed for at bruge sine gode evner og erfaringer til 
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gavn for andre, og det er jo en fornøjelse i sig selv – det at dele ud af sin viden og se, 

hvordan det bidrager til den gode stemning i klubben. 

Der er stadig plads til flere frivillige, og har man lyst til at være med, så tag endelig 

fat i mig eller en af de andre frivillige. Vi har et katalog med opgaver, som vi sender 

frem, hvis man vil kigge lidt på det. 

Helt konkret opretter vi to nye udvalg. Et praktisk udvalg til opsyn med ejendomme 

og både, som sammen med gråsælerne sørger for, at vores ejendomme, både og 

andet udstyr er i orden. Et administrativt udvalg, som sørger for, at regninger bliver 

betalt, og der bliver ført regnskab. 

Vi skal værne om vores klub som et helle i en travl hverdag og et sted, hvor vi kan 

hygge os i godt selskab, selv om verden udenfor er af lave med krig, økonomisk krise 

og et klima, som bliver mere og mere unormalt. Selv om det er dejligt med 

sensommervejr i oktober, når vi står her udenfor klubhuset, så er det nok også et 

varsel, vi ikke skal tage alt for let på.  

Selv om vi ikke lige kan fornemme vinterens komme, vil jeg bede Søren og Henrik 

om at hjælpe med at udskifte sommerstanderen med vinterversionen, der 

markerer, at nu er sommersæsonen slut. Når vinterstanderen er gået til tops, vil jeg 

bede jer om at udråbe er trefoldigt hurra for vores klub efterfulgt af VSK. 

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

 

Jens Klæbel  

Formand, Vallensbæk Sejlklub 

 

 


