
Standernedtagning 29. oktober 2017 

• Velkommen til standernedtagningen 2017. Så er sæsonen sluttet. 
Ved standerhejsning sidst i april havde vi håbet om en god 
sommer, strålende vejr. Håbet er nu erstattet af en erfaring om at 
sådan blev dette ikke helt. 
 

•  Ved stander ned i 2013, lovede jeg pga. af vejret lave et rekord 
forsøg, den korteste tale ved en stander nedhejsning i VSB. 
 

• Denne gang har jeg været mere udspekuleret, jeg har nemlig 
overladt en del af talen til andre; Chris vil komme og uddele 
præmier fra kapsejlads og Hr. Sejlerskoleinspektør Henrik 
udlevere årets duelighedsbeviser.  
 

• 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 Anholtturen, der ikke 
blev helt så lang. 
 

o Havnens dag, ser vi selv lidt som en succes, der 
kom en ca. 30-35 mennesker, og uden vi helt har 

sporbarhed i det, ved vi at dagen gav et nyt 
medlem.  Vi har i øvrigt stigende medlemstal og er 
ca. 350 medlemmer nu. Økonomisk er det ikke helt 
ringe… jeg tror ikke vi nogen sinde har været bedre 
stillet…., selvom jeg belært af en vis finansminister, 
der ville købe hele verdenen, nok skal prøve at 
være forsigtig med mine udtalelser…. (Thor 
Petersen) 
 

o Og efter havnens dag arrangementet, havde jeg 

som bekendt indbudt til en pølse og en øl. Og der 
kom også rigtig mange mennesker, og mange tak 
for det og alle de flotte gaver. 
   

o Vi har fået en ny lejer på havnen, idet Roskilde tri – 
triatlonklub – har opsat en rampe til at bade fra på 
den inderste del af Nordmolen. Det var endnu et af 
de sjove tilfælde, hvor Roskilde Kommune havde 
disponeret over vores lejemål, uden at spørge først.  

 

 

• Og her tænker jeg så at jeg vil over lade ordet først til Chris 
og derefter til Henrik.  
 

Chris udleverede præmie til årets klubmester; Mogens 
Arendt og Lars Damgaard 
 

Henrik takkede instruktørerne Piet, Morten, Henrik, Henrik 
og Bjarne Bo samt bådsmand Jørgen Andersen for årets 



indsats. Herudover takkede han Anders Hovmøller for 
etablering af teori uddannelse til duelighedsbevis og til 
Yacht skipper eksamen. 
 
Og endelig udleverede han duelighedsbevis til de 
tilstedeværende eksaminander: 
Frank Andreasen 
Anders Hovmøller 
Charlotte Færch Lotz 

Henrik Thomsen 
Christian Jakobsen 
 

• Jeg vil gerne her næsten på falderebet gøre reklame for de 
kommende aktiviteter: 
 

o Julefrokost, lørdag d. 9. december kl. 14. 
 

o Nytårstorsketur på Øresund, med afgang fra 
Klubhuset 10.28 den 27 december  
 

o Nytårskur, lørdag den 31. december 2017 kl. 12.00 
 

o Generalforsamling, onsdag d. 14. 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. 
Som i ved har vi en pulje til klubaktiviteter, 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. Det gælder også i 
vintersæsonen.   
 
 



• Tak er kun et fattigt ord 

o Tak til alle jer, der får det til at køre rundt. 
o Bestyrelsesmedlemmer 
o Udvalgsmedlemmer 
o Webmaster  
o Seniorerne - i forbindelse med rengøring og anden 

bistand 
o Torben  

o Sejlskoleinstruktørerne 
o Frivillige 
o Og ikke mindst jer – de fremmødte medlemmerne – 

for hvem uden, denne tale og seance vil tage sig 
helt tåbelig ud.  

o Og endelig i særdeleshed tak til den jeg måtte have 
glemt  
 

o Der er 2, jeg synes vi skylder en særlig tak i år. Det 
er Lars og Leif, der sprang til som havnefødder, da 
Torben blev syg. 
Lars og Leif er gået ind i rollen med fynd og Klem, 
jeg overværede i går, hvordan Leif tilså bådene 
medens vandet steg, til kaldte bådejere til at 
justere fortøjningerne o.s.v.   
 
Grand finale 

• Hal standeren 
 

• _ BUM 
 

• Tre lange og tre korte for VSB 
 

• Og så er der Øl og Pølser 
•  

 


