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Så er vi i gang igen…  

Kære medlemmer, frivillige, sponsorer og søfarende godtfolk! 

Foråret er endelig kommet og sommeren er lige om hjørnet – og det kribler i os alle for endelig 

at komme ud på fjorden igen.  Imellem tiden er her lidt løst og fast om begivenheder i VSB de 

seneste måneder.  

Vi ønsker jer alle en fantastisk 2022 sæson. 

De bedste hilsner fra bestyrelsen. 

VSB General forsamling med 

fornyet bestyrelse 

Der blev afholdt halvårlig generalforsamling i VSB, 

den 23. marts. 

56 medlemmer var mødt op og modtag bestyrelsens 

beretning samt deltog i afstemninger og debatter. Se 

det samlede referat her på www.vsb.dk 

Per Juel Hansen, Preben Diget Møller og Jesper Speth 

var til genvalg, hvoraf de sidste to dog ikke ønskede 

at genopstille.   

Vi skal i den forbindelse hilse og give en stor tak til 

Preben og Jesper for deres gode arbejde og indsats de 

seneste år. 

Per Juel Hansen blev genvalgt, og til de to tomme 

pladser opstillede Aksel M. Pedersen og Anders 

Terkildsen. De ønskes begge tillykke og velkommen i 

bestyrelsen. 

I forbindelse med konstitueringen af den nye bestyrelse, 

besluttedes det at oprette et økonomiudvalg som skal 

samordne alle områder vedr. økonomi så som 

bogholderfunktionen, udgifter til driften, regnskaber og 

budgetter samt opfølgning på igangværende projekter og nye investeringer. Anders Terkildsen vil stå for 

koordineringen af dette udvalg hvor også formanden og næstformanden har sæde 
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Formand: Per Juel Hansen 

Udvalg: Økonomiudvalg 

 

Næstformand: Anders Vognsen 

Udvalg: Kapsejladsudvalg & Økonomiudvalg 

 

Kasserer: Anders Terkildsen 

Udvalg: Sejlerskolen & Økonomiudvalg 

 

Sekretær: Nina Tuxen 

Udvalg: Arrangementsudvalg 

 

Martin Nielsen  

Udvalg: Jolleudvalg, Sponsorudvalg & Fiskeudvalg 

 

Medlem: Henrik Høj Pedersen 

Udvalg: Havneudvalg (formand) 

 
Medlem: Axel Petersen 

Udvalg: Klubhus & Arrangementsudvalg 
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Søndag d. 1. maj kl. 14.00 stander op.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terrasse regnskab. 

Det var måske ikke helt let at følge gennemgangen af terrasseregnskabet på generalforsamlingen, men 

nu er de sidste regninger betalt så det endelige regnskab foreligger. 

Udgifter     DKK. 

Markise   74.541 

Stativ inkl. Jordarbejde  47.878 

Borde og bænke  62.070 

Anlæg i alt  184.489   

Det giver sammenlagt en overskridelse af det budgetterede og sponsorgaven, som var henholdsvis 

61.000 og 100.000 på kr. 23.489   

 

 

 

 

 

 

Find ud af hvad resten af teksten er på det blå 

flag! 

Som sædvanlig mødes vi til hyggeligt samvær 

med pølser og et koldt glas fadøl. 

Det er her du har chancen for at mødes med 

gamle og nye sejlervenner 

Denne gang er arrangementet udvidet med en 

demonstration af en redning i havnen. 

Dagens Program er: 

14:00 Stander sætning 

14:10 Fadøl og pølser 

15:20 Redningsøvelse   
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Medlemsaften om havnen og klubbens fremtid 

VSL og VSB afholdte et åbent 

medlemsmøde den 2. marts hvor store 

som små ideer og tanker blev 

fremgravet hen over en række temaer 

som ”livet på havnen”, ”Havnens 

Infrastruktur”, ”Sejlerskolen” ”Sport på 

vandet” m.v.: Med et solidt fremmøde på 

godt 43 VSB/VSL’ere blev det til en 

underholdende og iderig aften med mere 

en 70 forskellige konkrete forslag. 

Deltagerne kunne til sidst tilkendegive 

deres interesse for de enkelte forslag 

således at en uformel ”temperatur” kan 

udledes.  

Ud af aftenens mange forslag er der 

allerede nu blevet igangsat aktiviteter 

både i fiskeklubben og sejlerskolen af 

diverse ildsjæle. 

Vi håber, og ser også frem til, at der   

blandt medlemmerne vil være den 

samme entusiasme til at omsætte nogle 

af disse ideer til virkelighed så vi 

sammen kan få skabt endnu mere 

aktivitet og glæde i vores klub og havn. 

 

Emne interesse                Top 12 forslag 

 

 

 

 

 

 

 

 

For at se alle de gode og interessante ideer, så vil de blive gjort tilgængelige på VSB.DK i den 

nærmeste fremtid. 

-og skulle du/i få lyst til at gå i gang med at omsætte nogle af disse til virkelighed, så er det 

blot at række hånden op og sende en mail til bestyrelsen, så vil vi gøre alt for at hjælpe 

tingene i gang. 
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Friske fiskere finder sammen i VSB 

Den 6. april blev der, på initiativ af 

et par aktive VSB fiskere, Per 

Hammel og Peter Michael, inviteret 

til en aften for ligesindede 

medlemmer med interesse i 

sammen at udvikle en mere aktiv 

fiskeklub som del af VSB. De godt 

20 fremmødte fik først lidt 

inspiration/information af ildsjæle 

fra Gershøj samt Dansk 

Fritidsfiskere som kunne fortælle 

om deres mange interessante 

aktiviteter. 

Som resultat af aftens møde er Per 

Hammel, Peter Michael samt Frank 

Andreasen gået sammen at at 

sætte de første aktiviteter for fiskeklubben i 

gang. Derudover blev der vendt mange 

muligheder og ideer lige fra hornsfiske 

konkurrencer, klap-en-fisk arrangementer 

for børn, gastebørs for jolle fiskere, klub 

fiskejolle, fiskeredskabskur og meget andet 

godt. 

Der vil i den nærmeste tid blive inviteret til 

en ugentlig møde dag for alle medlemmer af 

fiskeklubben således at de mange ideer og 

aktivtiteter omkring kan komme godt  i 

gang.  

Der er i skrivende stund 30 medlemmer som 

har udtrykt interesse i at deltage i 

fiskeklubben. Skulle du også have lyst til at 

være med i fiskeklubben er det blot at skrive 

til Per Hammel (hammelhus@mail.dk) 
og/eller gå ind på Mit VSB og tilmelde dig. 

Det koster 100 kr. om året per medlem af 

kunne kalde sig VSB fisker. 
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Det ringer igen ind på Sejlerkolen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vores gode skolebåd H-båden ”Jimmy” er ved at blive klargjort til den nye sejlsæson. Den bliver i år 

gennemgået og en del bliver fornyet, så båden igen bliver up-to date.  

Piet Jansen har overtaget ledelse af sejlerskolen i 2022 sammen med det erfarne hold af instruktører. Vi 

bliver således i stand til at undervise op til 18 elever på i alt 6 hold, idet der også i år indgår 2 private både, 

som skolebåde. Vi sejler således alle dage i ugen fra mandag til torsdag.   

 Lær at sejle med sejl i VSB sejlerskole på et hold på 3 elever med en erfaren sejlerskole instruktør. 

Vi har voksenhold for alle aldre og med forskellige forudgående erfaring, hvad enten du er nybegynder eller 

har noget erfaring og skal bruge et duelighedsbevis til at leje en båd med familien og godt vil have lidt mere 

træning og et duelighedsbevis. Måske er du blevet gift med en sejler og vil også gerne kunne sejle selv.  

Kom på vandet en aften om ugen. Vi sejler fra maj til oktober (Vi sejler normalt ikke i skoleferien)  

Vi lægger i sejlerskolen også vægt på det sociale samvær og at lære VSB at kende. Vi arrangerer en grill 

aften og en midsommer tur med familie i slutningen af juli måned. I slutningen af august er der natsejlads 

til Herslev og tilbage i mørke og vi lærer lysafmærkningen at kende.  

Sejlsæsonen afsluttes omkring d. 1 oktober for de elever, som er parate hertil med den praktiske del af 

duelighedsprøven.  

Tilføj hertil mange gode timer og samvær i løbet af sæsonen, samt masser af frisk luft. 

Tilmelding til sejlerskolen@vsb.dk  eller ved kontakt til Piet Jansen på 40577331 

 

mailto:sejlerskolen@vsb.dk
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Sidst men ikke mindst – en stor tak og hilsen til 

vores samarbejdspartnere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


