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En nytårshilsen til søens folk  

Kære medlemmer, frivillige, sponsorer og søfarende godtfolk! 

Som afslutning på 2021 ønsker vi jer alle et godt nytår med dette lille nyhedsbrev og 

opdatering på løst og fast omkring VSB fra de seneste 6 måneder siden vores nye bestyrelse 

blev konstitueret.  

Vi ser meget frem til at forsætte vores arbejde med flere planer og aktiviteter i 2022 for vores 

dejlige havn, klub og forening. 

De bedste hilsner fra bestyrelsen. 

Hvad er dine ideer til havnen og klubbens fremtid? 

Begge bestyrelser i VSL og VSB har i 

efteråret gennemført flere fællesmøder 

hvor de helt store spørgsmål er blevet 

vendt: Hvem er vi?, Hvad vil vi? -og 

hvornår er der frokost? – og det er der 

kommet mange interessante ideer ud af.  

Vi forventer at disse ideer og tanker i 

sidste ende kan opsummeres og bruges til 

at sætte kursen for vores fælles aktiviteter 

og mål de kommende år. 

Dog mener vi at alle medlemmer skal 

have mulighed for at bidrage mere direkte 

til denne debat/proces – og gerne udover 

de sædvanlige halvårlige 

generalforsamlinger.  

Den 20. januar 2022 inviterer vi derfor 

alle medlemmer og andelshavere til en 

aften hvor alle kreative ideer, tanker og 

drømme omkring vores fremtid, på kort og 

lang sigt, skal luftes og debatteres. 

Endelig dato og tidspunkt bliver sendt på e-mail og vsb.dk – vi afventer lige Corona situationen 

inden dette kan fastsættes endeligt…stay tuned. 
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Lene har styr på kassen… 

 Det er en stor glæde at vi kan byde velkommen til klubbens nye 

bogholder, Lene Berlie Eriksen fra PLUS bogholderi. Lene er for 

nyligt antaget til at varetage det daglige bogholder arbejde for VSB.  

Svend Erik, VSB’s tidligere Kassér, bogholder og allround mester i 

klubbens finanser, har været en stor hjælp med at få overdraget 

indsigt og opgaver til nuværende kasser og til Lene. Vi skylder alle 

en stor tak til Sven Erik for hans mangeårige tjeneste som Kassér. 

Vi ser frem til at godt og tæt samarbejde med Lene. 

  

 

 

  

Slæbestedet er blevet skridsikkert!  
 

Det er en stor fornøjelse 

for alle brugere af 

slæbestedet at det nye 

metal gitter underlag nu 

endelight er blevet 

installeret – ikke flere 

glide/skvatte ulykker og 

og potentielt færre 

opslidte koblinger ved 

optagning med bil. 

Systemet syntes at 

virke fuldstædingt som 

håbet – og således 

forventes det at syd-

rampen kan få den 

samme løsning 

indstalleret i det nye år. 

  

 

Vinterbaderne får hegn og  adgang til VSB’s bade faciliteter 

Atalen med Vinterbaderne er 

udvidet en smule på foreløbig 

forsøgsbasis. Således er det nu 

tilladt for vinterbaderne’s 

medlemmer at bruge VSB’s bad 

faciliteter på klubhusets 

nordside til omklædning. 

Ligeledes er der nu opsat 

skærm/hengn omkring saunaen 

samt indskærpning af 

medlemsbrug. Vi håber dette vil 

være til alles fordel 

fremadrettet. 
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FINN jollerne giver den gas – både ude og hjemme 

Der er fortsat højt aktivitetsniveau hos Finnjollerne. 

Der ligger nu mere end 30 Finn joller i VSB og vi er 

en af de største flåder i Europa – og vi håber at vi kan 

forsætte tilstrømningen af nye med-sejlere i 2022. 

Således skal vi minde om at vores låne jolle samt 

grunding instruktion tilbydes til enhver nysgerrig 

potential Finn jolle entusiast, uanset alder, køn og 

vægt. Kom og vær med! 

Finn jollerne har sejlet hele sæsonen tirsdage 

(kapsejladser) og lørdage (træning og hygge) plus 

det løse. Efter nytår bliver der sejlet for alvor hver 

søndag kl 10.30 og når det bliver lysere, kommer 

tirsdag aftner på programmet igen. Der bliver 

kæmpet hårdt og intenst i hver eneste sejlads og det 

er ofte muligt at følge med helt tæt på fra 

havnemolen. Så kom gerne forbi og hep med.  

Den 9 oktober var VSB værter for 35 Finnjoller både 

fra VSB samt gæster fra nær og fjern til det årlige og 

traditionsrige ”hyggestævne” kaldet Flæskecup. En 

kæmpe succes, hvor vi fik stablet et flot arrangement 

på benene takket være gode frivillige kræfter i 

klubben. En stor tak sendes fra alle stævne deltagere. 

Planen for 2022 er at vi skal være værter for et større 

2 dages stævne i oktober, og så satser vi på DM-

værtskab i 2023. 

Endelig skal det også nævnes at vores Finn Joller i 2021 også har været flittige til at deltage i 

diverse stævner rundt omkring i landet.  Således stillede VSB-sejlere til start til DM Open i 

Århus, forårs stævne i Nyborg samt et efterårs stævne i Dragør. Vores bedste samlede 

placering til DM gik til Thomas Hansen (DEN309) som sluttede på en flot samlet 10. plads. og 

en lige så flot 3. plads til Søren Kjær (DEN16) i forårets stævne i Nyborg. Vi satser hårdt på 

flere podiepladser på nationalt niveau i 2022. 
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Kapsejlads og Sejlskole planlægger endnu mere 

aktivitet i 2022 

I løbet af forår og sommer har der været godt gang i de traditionsrige ugentlige kapsejladser 

på fjorden sammen med Roskilde. -og en flok VSB-sejlere har klaret sig flot i lokale 

sammenhæng. 

I kapsejladsudvalget har vi sat os for at lave en plan for 2022 og fremover, hvor vi vil se om vi 

kan få flere folk og både på vandet. Vi har haft det første møde blandt kapsejlere og vi vil 

præsentere planer på næste GF.  Det som fylder i dialogen er, hvordan vi sikrer at aktiviteter 

som sejlerskole, klub sejlads og sociale aktiviteter alle er med til at bidrage. 

 

Jolle Ejere Eftersøges! 

Der er før blevet skrevet ud om herreløse joller på havnen 

og vi har stadig 4 joller liggende som vi ikke kender ejerne 

til. 

Bådene er alle tidligere blevet annonceret herreløs og vi 

giver nu en endelig frist til 1. januar for at få sat navn og 

medlemsnummer på, så vi kan se hvem de tilhører. 

Pr. 1. Januar vil jollerne altså blive fjernet fra havnen og så 

er de endegyldigt væk. 

Der er vedhæftet nogle billeder af jollerne og kender man 

en af ejerne, så kontakt venligst Havnefogeden på 

havnefoged@vsb.dk eller telefon 51906675 så hurtigt som 

muligt og senest inden 1. Jan. 
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”VSB Sur Mer” terrassen 

bliver klar til 2022 

sæsonen  

Som de fleste har bemærket blev de nye og 

fantastiske flotte terrasse borde/bænk sæt 

opsat allerede i September – og 

efterfølgende er stativ og strøm til ”cabriolet 

overdækningen” ligeledes installeret – og 

det ser bare lovende og lækkert ud. Preben 

lover at selve overdækningen mv. bliver 

færdiggjort så snart vejret er lidt varmere – 

vi glæder os alle til rigtig at kunne indvie 

VSB Sur Mer. 
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Sidst men ikke mindst – en stor tak og hilsen til 

vores annoncører: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


