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Januar 2023 

 

Mr og Mrs Vallensbæk Sejlklub takker af 
 

Uden at blive anklaget for at overdrive kan det nok fastslås, at få har tegnet 

sejlklubben i højere grad end Peter og Rita Ambs, og få har som dem været 

med til at præge klubbens udvikling i de seneste 40 år. Nu har de valgt at 

takke af. 

 

Som en lille anerkendelse af parrets ekstraordinære indsats for klubben er de 

begge udnævnt til æresmedlem, Peter i 2003 og Rita i 2020. 

 

Klubben holder afskedsreception for Peter og Rita fredag den 20. januar 2023 

kl. 16-18 i klubhuset på Vallensbæk Havn. 

 

 
 

--ooOoo-- 

 

Fra ungdomstræner til formand i klub og havn 

Peter blev medlem i efteråret 1979, og Rita fulgte efter to år senere. I starten 

var han instruktør/hjælper i Optimistafdelingen, som dengang sejlede fra en 

mole for enden af Sandvejen. Vores nuværende havn var endnu kun på 

bedding, og Peter blev også medlem af havneudvalget, som dengang var en 
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del af VSK. Sammen med VKKC var VSK de eneste af de nuværende klubber, 

som arbejdede med havneprojektet. I havneudvalget stod Peter, der er 

ingeniør, for projektering af havneanlægget med broer, slæbested, 

søsætningskaj osv. Havnen blev tegnet og bygget som selvbyggerprojekt, dvs. 

alle medlemmer skulle deltage i arbejdet med at bygge den. Den blev indviet i 

1980 samtidig med Strandparken. Om havnens tilblivelse henvises til 50 års 

jubilæumsmagasinet på klubbens hjemmeside. 

  

I 1989-95 var Peter næstformand i VSKs bestyrelse med ansvar for kapsejlads 

og planer for bygning af et nyt klubhus på den nyanlagte havn. Det blev 

indviet i februar 1984 som det første i de nye havne i Strandparken. Kort efter 

styrede Peter også opførelsen af Juniorhuset, og i 1986/87 gjaldt det 

projekteringen og klargøringen af vores standermast. 

 

Fra 1989 til 1995 var Peter medlem af Dansk Sejlunions hovedbestyrelse og 

forretningsudvalg som repræsentant for Køge Bugt Kredsen med ansvar for 

elitetræning og etablering af Dansk Sejlunions træningscentre. Efter 

oprettelsen ad DS/Team Danmark elitecentret i Vallensbæk Havn stod han for 

ledelsen fra 1993 til 2003. Samtidig var han næstformand i VSK fra 1993 til 

1995 og formand fra 1996 til 2001. Fra 2006 til 2010 var han formand for 

havnebestyrelsen. 

 

Peter har ikke kun været aktiv indenfor byggeri af og på havnen, men også 

fundet tid til at involvere sig i indkøb af diverse klubbåde fra motorbåden 

Spring over Ynglinge hentet i Norge, anskaffelse af diverse joller og senest til 

købet af J/80’erne, for ikke at tale om diverse store og små stævner. Det 

startede småt med DM for L23 og BANK Cup i 1982. De store stævner kom til 

senere fx Danish Olympiske Spring Regattaer fra 1989 til 1996 (sammen med 

KDY), VM for Tornadoer kort før OL i 2000. Spring Regatta (DOSR) var en 

international stævne for alle olympiske bådklasser og indgik i en serie med 

tilsvarende stævner i forskellige lande i Europa. 

 

I 1999/2000 tog en gruppe medlemmer med bl.a. Peter og Per Ry Jacobsen 

initiativ til opstart af Gråsælerne, hvor pensionister mødes en gang om ugen 

og udfører forefaldende vedligeholdelsesarbejde for klubben. Peter har været 

”høvding” i det seneste par år – et job, han heldigvis har lovet at fortsætte 

med, også efter i år at have fejret sin 85 års fødselsdag. 

 

Sekretariatet og Sejlerfonden 

Rita Ambs var klubbens kasserer 2002 til 2008 under formændene Erik 

Skipper, Arne Larsen og Steen Hillebrecht, og da klubben i efteråret 2012 

pludselig stod uden en leder af sekretariatet, som dengang var en lønnet 

https://vallensbaek-sejlklub.dk/wp-content/uploads/2014/11/VSK-aarbog-2008.pdf
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stilling, trådte hun og Peter til sammen med Arne Larsen. Samme år gik 

klubben over til et nyt medlems- og administrationssystem – ForeningLet – 

som bl.a. betød, at alle medlemmer skulle have nyt medlemsnummer.  

 

Klubbens finanser viste sig ikke at have det for godt, så den nye 

sekretariatsledelse, hvor Rita stod for bogholderiet, gik i gang med at 

gennemgå klubbens faste udgifter (forsikringer, el-forbrug osv.) for at finde 

besparelser. Heldigvis kunne der spares en hel del på udgifterne, og klubben 

økonomi blev over årene forbedret med ca. 2,5 mio. kroner – fra en gæld på 

ca. 1,4 mio. til en formue nu på ca. 1,1 mio. kroner, midler der er hårdt brug 

for til betaling af kommende udgifter, bl.a. til vedligeholdelse af det nu 

midaldrende klubhus med ny tagpap, maling ude og inde, renovering af 

køkken og udskiftning af vinduer. 

 

I stedet for at modtage løn for deres arbejde i sekretariatet valgte ægteparret 

at stifte VSK Sejlerfond i 2014 mod, at et beløb svarende til lønnen tilgik 

fonden, der har til formål at støtte primært unge sejlere og deres deltagelse i 

nationale og internationale stævner samt klubbens ungdomsafdeling. Fonden 

er også trådt til, når der har været behov for ekstraordinære indkøb, bl.a. med 

200.000 kr. til anskaffelse af J/80’erne. Sejlerfonden har siden 2014 hvert år 

udbetalt 15.000 til 20.000 kr. 

 

En æra slutter 

Det er en æra i VSK, der slutter, når klubbens fremmeste frivillige – Peter og 

Rita Ambs – takker af med udgangen af 2022. Helt kappes båndene dog ikke, 

fordi ægteparret stadig har båd i havnen, og Peter fortsætter som konsulent 

for de udvalg, som bestyrelsen har etableret til at overtage sekretariatets 

opgaver fremover. Og som sagt vil Peter fortsat lede og fordele arbejdet blandt 

Gråsælerne og give en hånd med i sejlerskoleudvalget.  

 

--ooOoo-- 
 


