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Kære alle VB-medlemmer 

Det er en lille månedstids siden hvor vi briefede jer lidt op på sommerens drift, og som vi skrev der, så kunne vi være 

bange for at Covid-19 ville sætte en lille dæmper på antallet af overnatninger, men vi ved allerede nu at VB kommer 

pænt over sidste års resultat. Siden opdelingen pr. 25. maj har vi haft 3065 overnatninger, hvilket faktisk er over VB´s 

andel af gæster sidste år, og året er ikke slut endnu, så det er meget positivt for vores samlede økonomi. 

 

Stor mødeaktivitet 

Alle er ved at være retur fra ferie, så derfor har såvel aktivitetsudvalget og ligeså bestyrelsen igen været samlet i 

sidste uge. Vi er fortsat begrænset af Covid-19, som jo siden marts blandt andet har betydet at aktivitetsudvalget 

ikke har kunne gennemføre et eneste af de arrangementer, som var planlagt på deres årsplan. Forsamlingsforbuddet 

er fortsat 100 personer, og med de krav der er til afstandskrav, betyder det at vi aktuelt kun må være 50 personer i 

klubhuset, og 4 personer i Sekanten. Det begrænser mulighederne indendørs, og derfor har aktivitetsudvalget og 

Esben taget initiativ til en fælles arbejdsdag, hvor vi kan få fikset små og mellemstore opgaver i begge havne.  

 

 

 

 

VB REN HAVN/ARBEJDSDAG – Lørdag 12. september 
Vi mødes kl. 9.30 ved klubhuset – til en kop kaffe og en lille en til halsen, herefter fordeles opgaverne til begge 

havne, af havnemesteren og udvalget. Der vil være opgaver som alle kan være med til at udføre, og der kommer 

sikkert mere til end det allerede planlagte.  

 

VBH havnen: Oliering af havebænke på klubterrasse/maling af træværk ved vaskeriet/bekæmpelse af ukrudt og 

oprydning på sporristen/reparation af spilhuset.  

 

Skudehavnen: Maling af stakitter ved terrasser/Opsætte nyt stakit på legeplads/Udskifte bolte v/Y-bomme bro 10   

Opsætning af hylder i depotrummet i B/T bygningen/Opmærkning/maling af P-båse/Maling af grill kummer 

Beklædning af MC-cykel parkering/Isætning af løgplanter.   

Når vi er færdige hen på eftermiddagen, så er klubben vært med et måltid mad og drikke, til dem som aktivt har 

hjulpet til, dette vil blive på Steetfood, som Esben har indgået en rigtig fordelagtig aftale med, via et sponsorat.  

Vel mødt, vi glæder os til at se rigtig mange af jer – og vi vil naturligvis sikre at alt løses i passende teams af 

maksimalt 6-10 personer pr. arbejdsenhed.  

 

Bestyrelsen  

Mandag 24/8 var bestyrelsen igen samlet, og det gav havnemesteren Esben mulighed for at informere alle 

bestyrelsesmedlemmerne om de mange opgaver der er løst i perioden siden sin ansættelse 18. maj 2020. Vi har fået 

mange erfaringerne fra et helt vildt forår, på alle måder – Der har eksempelvis aldrig været så mange ønsker om nyt 

medlemskab og pladsansøgninger, indenfor så kort en periode som i år. Det var som om at nu skulle alle have båd og 

ud og sejle, når man nu ikke kan komme udenlands på ferie. Der har være vildt mange gæstesejlere indenfor nogle 

ganske få ferieuger, og som flere af jer har oplevet, så lå bådende lag på lag, som vi kun ser det til Tall Ship Races.  
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I hele perioden er der udført rigtigt meget håndværksarbejde opgaver for både VB og for ANF.  Vores arealer og 

bygninger står væsentligt skarpere end tidligere år, og efterhånden er der fundet en fast rytme i en hverdag, som 

aldrig er ens på havnen.  

Noget af det som Esben også har fokus på, er hvordan VB kan bidrage til en grønnere omstilling, så derfor er vi 

påbegyndt en løbende udskiftning af alle lyskilder til mere energisparende pærer overalt, og flere steder er der sat 

automatisering på både lys og udluftningskanaler. Vi har ligeledes fået automatisering på terrassedøren ved 

klubhuset, så den fremover selv låser i aften og nattetimerne.  

 

Vedtægtsgeneralforsamling og ordinær GF 2019 

Bestyrelsen har igen forholdt os til, at vi har vores udskudte/suspenderede ordinære generalforsamling fra marts 

2019, og den ekstraordinær GF med vedtægtsændringer. I et tidligere nyhedsbrev fra foråret udmeldte vi nogle 

datoer i håbet om, at det var muligt at få afviklet i disse i egne lokaler, dette kan dog fortsat ikke lade sig gøre, da vi 

fortsat jo kun må være 50 personer her. Vi er i en tid hvor der næsten ikke går en dag, uden forskellige udmeldinger 

om nye smittetilfælde, og øget eller tvungen brug af mundbind. Vi har i bestyrelsen efter vores møde, søgt sparring 

hos både kommune, politi, andre klubber og naturligvis også hos klubbens advokat, idet vores klub har mere end 500 

medlemmer, med møde og taleret på generalforsamlingen. 

Bestyrelsen har gennem sommeren har fået henvendelser fra flere af klubbens ældre medlemmer, der naturligvis 

ønsker at deltage på generalforsamlingerne, men ikke kan hvis de skal følge myndighedernes retningslinjer for 

personer som er i risikogruppen, og det er og bliver altså bestyrelsens opgave at sikre alle har en reel mulighed for at 

deltage, også selvom det kan blive med væsentlige restriktioner, og påbud med brug af ekstra værnemidler.  

 

Ekstraordinært bestyrelsesmøde 7/9 - Ny dato udmeldes 

Bestyrelsen har på baggrund af ovenstående igen mandag 7/9 fastsat et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor vi har 
afsøgt alle muligheder og umiddelbart herefter kan udmelde én ny dato ultimo oktober/primo november på en 
ekstern lejet lokation. Det vil altså sige at de to planlagte generalforsamlinger vil blive afholdt på samme dag, i 
forlængelse af hinanden, men som to separate generalforsamlinger.  
 
Årsagen til sammenlægningen er først og fremmest at mindske smitterisikoen mest muligt ved, at der ikke skal ske 
fremmøde til hele to generalforsamlinger. Dertil er der et økonomisk aspekt, samt muligheden for at leje optimale 
faciliteter og personel. De eksterne lokationer, som vi afsøger skal naturligvis kunne leve op til, at det er sundheds-
mæssigt forsvarligt for alle at deltage, der skal være et ordentligt AV-udstyr, og en bordopstilling, der tager hensyn til 
afstandskrav på mindst en meter, pr. deltager. Derudover skal stedet kunne facilitere de sikkerhedsmæssige rammer 
omkring hele arrangementet.  Vi skal også sikre at mødet er muligt at tilgå, via en onlineforbindelse, hvis man kan 
påvise, at ens fremmøde er forhindret, med baggrund i Covid-19.  
Disse foranstaltninger vil selvfølgelig også give klubben en del større omkostninger på både lokaleleje, leje af AV-
udstyr, samt facilitering og evt. forplejning.   
 
Det er vigtigt for os at pointere at vi gør alt hvad der står i vores magt for at håndtere Covid-19 situationen på den 
bedst mulige måde, der findes ingen nemme valg, og der er ingen politik i de valg der foretages, alene vores bedste 
intentioner om at få afviklet vores generalforsamlinger på en sundhedsmæssig forsvarlig og ordentlig måde, hvor 
medlemmer ikke føler sig ekskluderet grundet deres eget, eller familiens helbred.  
 
Vi glæder os til at se jer alle igen for og tale foreningspolitik sammen med jer, og være sammen i et positivt 
fællesskab om det vi alle elsker – interessen for sejlads og gode fællesskaber. 
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Velkomst til alle nye medlemmer  

Klubben har igen i år fået et hav af nye medlemmer i alle aldre, aktuelt har 

Esben og Lars haft dialog med mere end 150 sejlere, der alle har søgt plads 

her i klubben, i perioden fra maj frem til i dag. Langt de fleste har meldt sig 

ind, og andre har søgt alternative muligheder i andre havne/klubber – Men 

det fortsætter dog med henvendelser hver eneste dag, på  trods af at vi klart 

melder ud, at VB´s venteliste bliver længere og længere. Bare alene i 

indeværende uge har vi indmeldt yderligere 6 nye medlemmer. På 3 måneder 

har vi indmeldt næsten 100 nye i klubben. Desværre har vi jo fortsat restriktioner på brug af klublokalet, så derfor 

har vi ikke få lavet vores sædvanlige VB-velkomst for alle nye, noget som ellers er normal fast tradition i maj måned, 

men rigtig mange af jer er også først tilkommet senere.  

En del har allerede været en tur forbi havnekontoret eller via telefonen, fået en kort introduktion her, og en del har 

også allerede fået lavet klubkort mv. Men vi ønsker dog fortsat at få lavet en rigtig VB velkomst, derfor er der i disse 

dage en skrivelse på vej ud til alle nye medlemmer, både dem som allerede er tildelt plads, og til dem som aktuelt 

står på venteliste. Vi opdeler informationsmøderne på 2-3 dage her i september, møderne har typisk en varighed af 

en times tid, hvor vi kort præsentere vores faciliter og reglerne for brug af disse. Vi afslutter altid med lidt socialt 

hygge med pizza og øl/vand for de fremmødte/tilmeldte.  

Vi har jo i år taget den nye ”jollebro” 10 i brug, med 24 nye pladser, også denne er nu udsolgt, men der er faktisk 

også solgt rigtige mange både i år, derfor har vi heldigvis kunne hjælpe en del med mindre både, med en plads her 

og nu. Andre har fået en såkaldt M-plads eller Flexplads, hvilket kun kan lade sig gøre når et klubmedlem, sælger en 

båd til et nyt medlem, uden selv at købe et nyt fartøj. Men vi har også medlemmer der er på land med reparationer, 

eller andre årsager, alt sammen har gjort det muligt at hjælpe flere end vi normalt kan indenfor én sæson.  

 

Husk at informere havnekontoret om bådskift! 

Også i år har flere medlemmer valgt at skifte deres fartøj ud med ny og større båd, og som Esben normalt udbryder: 

”at er det forbudt” – en udmelding som mest er ment i sjov, men faktum er at havnekontoret sjældent bliver taget 

med på råd, før handlen er lavet, og det nye skiv er på vej ind i havnen       Det giver af og til noget bøvl, idet der 

altså ingen garanti er for, VB kan tilbyde en ny og større plads. Som tidligere udmeldt er alt TOTALT UDSOLGT.  

 

Besøg fra Virksund Sejlklub  

Fredag/lørdag i uge 37 (11-12/9) – får klubben besøg af 15-20 både ude fra Virksund, de vil ligge i Vestre Bådehavn, 

flere uden på hinanden, da de har valgt os som destination på deres årlige efterårstur – Vi er naturligvis høflige 

værter og har lovet at give dem lidt info om klubben, og fredag aften har de så lånt den ene fløj af klubhuset til en 

lille sammenkomst, som vi naturligvis har sagt ok for – Tag godt imod dem, vi har selv gode erfaringer, når VB 

medlemmer sejler ud i samlet flok, til andre havne.  

  

Bestyrelsen i VB 

Esben, Sarah, Tina, Oliver, Lars og Claus 

 


