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Standerhejsning 29.april 2017 
 

Velkomst. 
Velkommen til standerhejsning 2017.  
 
Nu er det kun længden på denne tale, der adskiller jer fra det 
kolde fadøl og Leifs døde fingre. 
 
Jeg er siden sidste stander op, blevet belært af en 
repræsentant fra Søværnet, at pølse maritimt omtales som 
”døde fingre”, og typisk serveres med kakao ombord på 
flådens skibe….Jeg tænker vi holder fast i fadøllet, selvom om 
vejret godt kunne motivere varm kakao    
 
Nogen mente at talen var lidt tynd sidst, så den her gang har 
jeg trykt den på karton 
 
Så starter vi atter en ny sæson.   
 
Vejret – det går ikke så godt. Meteorlogerne har på bagrund 
af den høje temperatur i slutningen af marts konstateret, at 
april bliver koldere end marts måned.  
 
Lad os håbe at det ikke er en udvikling der fortsætter med 
maj måned, men at vi har meget til gode.  
 
Vejrudsigten for de næste 10 dage indeholder ingen sne, men 
lover helt op 14 grader, næste lørdag. 
 
En ny sæson, en ubrugt sæson, en mulighed for at se fremad,  
få gjort det, vi ikke nåede i sidste sæson. 
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Bestyrelsen 
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig 
således: 
Formand: Per Juel Hansen 
Næstformand, Sekretær: Henrik Leidecker Jørgensen 
Udvalg: Sejlerskoleudvalg 
Svend Erik Kristensen 
Medlem: Leif Knudsen 
Udvalg: Klubhusudvalg, Havneudvalg 
Medlem: Chris Comlossy 
Udvalg: Miljø, Kapsejladsudvalg 
Medlem: Claus Christiansen 
Udvalg: Sikkerhedsudvalg, Sejladsudvalg 
Medlem: Torben Peetz 
Udvalg: Arrangementsudvalg 
  
Som noget nyt har vi et Sejladsudvalg, med Claus, der vil 
gøre en indsats for at få gang i – mere gang i – nogle fælles 
sejlads aktiviteter. 
  
Udover bestyrelsen er der mange gode medlemmer, der 
hjælper til, her skal blot nævnes nogle få: 
 
- Niles-Erik Hansen - medlemskartotek 
- Lars Skjoldager Hansen – Pladsudlejning  
- Søren Holmbom – Udlejning Klubhus 
- Sven Toftegaard – fyrmester 
- Jørgen Andersen – Jimmys bådsmand 
- Kirsten Lynge, der sørger for vores blomster på terrassen. 
- De aktive seniorer, der udover forårsrengøringen, hjælper 
med mange projekter  
- Vores uundværlige frivillige instruktører i sejlerskolen, hvor 
enkelte endda selv lægger båd til 
-Kirsten Knudsen, klubhus 
- Erik Rasmussen, der tager sig af sponsoraftaler   
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Men der er plads til flere, her og nu er følgende jobopslag: 
Lige nu er Erik Rasmussen, der er i gang med en opgave med 
at få “moderniseret” indretningen i værkstedet, og kunne godt 
bruge en makker eller to til opgaven. Så hvis nogen har tid og 
lyst, så tag fat i Erik  
 
Vi har jo hidtil været begunstiget med, at der altid kommer 
mange frivillige, når vi kalder på en hjælpende hånd. 
  
Alle jollepladser udlejet, og der er pt. kun 1 bådplads ledig til 
udleje.  
 
Vi er 334 medlemmer lige nu, men der plejer at komme flere 
til, når trailer sæsonen begynder.  
 
Takket være sejlerskolen og kredsen omkring den, har der 
været en god medlemstilgang af aktive sejlere.  
 

Sejlerskole 
Der er fem hold på sejlerskolen: 
- 2 hold med førsteårselever 
- 2 hold med andenårselever 
- 1 hold med opfrisk 
 
H-båden er i vandet og skal have mast på. Sejlerskolen 
starter planmæssigt i begyndelsen af maj. 
 
Der har også været afholdt teori her i foråret, hvor alle 
deltagere bestod. Det har været Anders Hovmøller, der har 
stået for det. Der kommer med al sandsynlighed et Y3 
teorihold i efteråret. 
 

Kapsejlads 
Der er pt 12 både tilmeldt onsdagssejladserne som starter 
tirsdag den 3.maj. 
 
VSB har i et godt samarbejde med Roskilde sejlklub fundet en 
ny baneleder og team til afvikling af sejladserne efter Poul 
Astrup har gået på pension efter mere end 15 år på posten. 
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Der er også en tur start om onsdagen. Starten går 18.45 og 
er til dem som har lyst til at være på vandet sammen med de 
andre både, men uden at skal deltage i selve kapsejladsen. 
 
RPI - Sjælland Rundt På Indersiden sejles i år d. 17-18. juni 
2017 og til melding sker via Herslevs hjemmeside. Sidste frist 
for tilmelding 5. juni. Sidste år var der 10 tilmeldte både fra 
VSB. Det kunne være at tallet blev større i år. 

 
Økonomi 

Som det fremgik af generalforsamlingen er vores økonomi i 
god form, så udover vejret, så er det svært at finde noget at 
bekymre sig over.  
 
Meen, jeg skulle hilse at sige fra Kasseren og Niels Erik, at det 
ikke går så godt med at betale til tiden.  
 
Da der var gået en måned over forfaldsdagen var der 27 som 
ikke havde betalt kontingent og 40 som ikke havde betalt 
gebyr for vinteropbevaring. 
 
M.h.t kontingent skal man huske at holde sin dankorts 
oplysninger vedlige i klubmodulet, der er et link på VSBs 
hjemmeside, så trækkes kontingentet der. M.ht. regning for 
vinteropbevaring, så får man en mail, hvorefter, man selv 
skal gå ind i klubmodulet og betale den. 
 
Jeg ved jo godt, at det er ingen af jer, der er blandt de i alt 67 
manglende betalinger, men det er jo et ekstra arbejde for 
Svend Erik og Niels Erik, så jeg nu ved i det, så i kan sige det, 
til dem der har behov for informationen. 
 
Jeg tænker, at vi snart vil skærpe vores procedure for 
rykkergebyrer. 
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Aktiviteter: 
Følgende aktiviteter er planlagt, skriv dem i kalenderen nu. 
 
Havnens dag, lørdag d. 10. juni 2017 
Sammen med Surfklubben, kajakklubben og VSL, vil vi den 
dag lave et arrangement. Sæt dagen af i kalenderen, der 
kommer snarest et opslag om aktiviteterne, og om ønske om 
frivillige    
 
Stander ned, søndag d. 29. oktober 2017 kl. 13.00 
 
Julefrokost, lørdag d. 9. december kl. 14.00 
 
Nytårskur, lørdag den 31. december 2017 kl. 12.00 

 
Generalforsamling, onsdag d. 14. februar 2018 
 
Jeg skal her minde om den pulje til klubaktiviteter, vi har 
afsat for året 2017, som alle kan få del i. Kom de gode ideer, 
der kan give os et mere aktivt klubliv, og derved gøre klubben 
attraktiv for flere.   
 
Sådan lidt om vores berømmelse, så er det således, at der her 
i foråret vil blive optaget nogle scener til serien ”Rita” på tv2. 
Jeg har hørt nogle ubekræftet rygter om at Leif har skaffet sig 
en rolle, hvor han spille en streng pedel over for Mille 
Dinesen, der har hovedrollen.  
 
Men når i om lidt henter pølser hos ham, så kan i jo vurdere 
om han øver sig     
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Praktisk 
Lidt sent måske, men det kan ikke siges tit nok. 
Kommunen jagter os på bundmaling. Så følg venligst reglerne 
både ved afrensning og ved påføring af nyt. Afdækning og 
opsamling, når du afrenser. 
 
Klubben råder nu over en vakuumskraber, der lånes ud ved 
henvendelse til havnefogeden.  
 
Som jeg nævnte sidst, så, hvis man er på havnen, og vil gå 
en lille tur, er der nu er åbnet ud så man kan vandre ud til 
Højen klint og nyde udsigten over fjorden. Der er nu bord og 
bænke, så man kan tage aftenkaffen med der ud for at nyde 
solnedgangen. 
 

Tak er kun et fattigt ord 
Tak til alle jer, der får det til at køre rundt. 
Bestyrelsesmedlemmer 
Udvalgsmedlemmer 
Webmaster  
Seniorerne - i forbindelse med rengøring og anden bistand 
Torben  
Sejlskoleinstruktørerne 
Frivillige 
Og ikke mindst jer – de fremmødte medlemmerne – for hvem 
uden, denne tale og seance vil tage sig helt tåbelig ud.  
 

 
Grand finale 

Hejs standeren 
 
Jeg ønsker jer alle en rigtig god sæson 2017 med masser af godt 
vejr, god vind og hyggeligt samvær i vores dejlige HAVN.  
 
_ BUM 
 
Tre lange og tre korte for VSB 
 

Og så er der Øl og Pølser 


