
Standernedtagning 28. oktober 2018 
• Velkommen til standernedtagningen 2018. Så er sæsonen sluttet. 

Ved standerhejsning sidst i maj havde vi håbet om en god 
sommer, strålende vejr. Håbet er nu erstattet af en erfaring om at 
sådan blev det. 
 

• Jeg har sidste gået i korte bukser, mens min telefon har været 
stokket af SMS’er fra dækfirmaet, om at nu var det tid at få 
vinterdæk på.  
 

• Passende at i dag, som både afslutter sæsonen og er første dag 
med vintertid, så sneede det faktisk i Veddelev 
 

•  Ved stander ned i 2013, lovede jeg pga. af vejret lave et rekord 
forsøg, den korteste tale ved en stander nedhejsning i VSB, det 
prøver vi igen qua generalforsamlingen, som formentlig har givet 
nogen appetit. Herudover, er jeg i den kedelige situation, at min 
mailkonto er crashed, så jeg mangler en række mails fra året. Der 
er normalt dem, jeg lige læser igennem som grundlag for talerne, 
men i år må jeg nøjes med min hukommelse – det gør talen kort.    
 

• Traditionen tro byder vi på Leifs grillpølser og et glas øl, samt 
hyggeligt samvær efter standeren er nedhejst. 
 

•  Samværet kan passende anvendes til en hyggelig snak om 
sommerens oplevelser og forventninger til aktiviteter i klubben i 
løbet af vinteren. 
 

• Lidt småsnak  

o I løbet af sæsonen har der været en række 
aktiviteter, den ugentlige kapsejlads, sejlerskolen, 
havnens dag og ikke mindst Løvfaldsturen. 
Herudover har der 2 gange været arrangeret, 
plastik indsamling  
 

o Alt i alt kører tingene vel godt i klubben, så der er 
ikke de store udfordringer 
 



o Dog har vi desværre haft nogle tyverier her på 
havnene. Der forsvandt i foråret en speedbåd på 
trailer, og der er forsvundet en del små ting, 
herunder trailerhjul igennem sæsonen. 
derfor undersøger vi om vi kan få lov at 
videoovervåge området. 
 

o Jeg tænker at med lidt omhu, kan vi måske blive 
den første kontingentfrie sejlklub, ud fra det jeg så 
der var gang i på havnen, når jeg gik tur med min 
hund sent om aftenen.  Indtægterne ville kunne 
komme både fra de billeder man solgte og fra dem 
man netop ikke solgte. 😊 
 

o Nej mere seriøst, hvis vi får lov, skal vi overveje 
hvordan vi kan gøre det så hensynsfuldt som 
muligt, og uden vi drukner i administration pga. af 
de nye regler, som indførelse af GDPR har betydet. 
 

•   Havnefogeden 
o Eiler fortsætter på posten, og stadig stærkt 

flankeret af havnefogedassistenten Jakob. 
 

o Den dynamiske duo vil således også i den 
kommende tid sikre god orden på havnene. 

o Og tak for det. 
 

• Kapsejlads. 
o Kapsejladsudvalget har besluttet at der ikke uddeles 

nogen præmie for klubmesterskab i år. Jeg er ikke 
helt sikker på, at jeg er informeret om den fulde 
grund hertil, men der måske mulighed for at tale 
med Chriss, Thomas eller Mogens i løbet af 
traktementet her. 

o  
o Sejlerskolen 
o Der er i år  4, der har bestået praktisk duelighed og 

oven i købet efter den nye ordning. TILLYKKE 
 



 
 
 
 
 
 
 

o Der er gang i såvel Yachtskipper 1 og 3, samt teori 
duelighed, Kurserne vil blive afsluttet med eksamen 
sidst på året. 
 



o  
• Jeg vil gerne her næsten på falderebet gøre reklame for 

de kommende aktiviteter: 
 

o Julefrokost, lørdag d. 8. december kl. 14. 
 

o Nytårskur, lørdag den 31. december 2018 kl. 12.00 
 

o Generalforsamling, onsdag d. 13. februar 2018 
 

o Nu går vi lidt i dvale, hvor vores næste 
fællesbegivenheder er henholdsvis julefrokosten, 
torsketur, generalforsamlingen og så endelig 
stander sætningen, hvor vi tager hul på en ny og 
bedre sæson.  
Men hvis nogen skulle have input og indsats til 
klubaftner med spændende indhold i løbet af 
vintersæsonen, så hold jer ikke tilbage.  
Kom de gode ideer, der kan give os et mere aktivt 
klubliv, og derved gøre klubben attraktiv for flere. 
Det gælder også i vintersæsonen. 
Uden at nævne navne kunne, der jo være nogen, 
der har været på lange sejlture, som kunne tænke 
sig at holde et oplæg en aften….  
 
 



Tak til alle jer, der får det til at køre rundt. 
-John, vores webmaster 
-De Aktive Maritime Seniorer 
-Søren Holmbom, der varetager klubhusudlejning 
-Lars Hansen, pladsudlejning 
-Svend Toftegaard, der hjælper til med det tekniske 
vedrørende Klubhus driften 
-Kirsten Lynge, der indkøber og passer vores blomster på 
terrassen. 
-Kirsten og Kirsten, der holder styr på køkkenet  
-Det selvbestaltede julefrokostudvalg 
-og Lars og Leif, der har gør et stort praktisk arbejde 
-Johannes, som står for miljøarbejdet herunder 
plastikindsamlingerne.   
-Alle medlemmerne, foruden foreningen ville være ganske tom 
- og endelig en særlig varm tak til dem, jeg måtte have glemt 
 
Hal standeren 
 

 
 
Tre lange og tre korte for VSB 


