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Formanden  

har ordet 

Stor velkommen til vores 99 nye medlemmer. (90 i 2020 og 9 i år) 

Nu er vinteren ved at være forbi,  så vi kan komme ud at sejle igen. Det 

glæder vi os alle til ! 

Håber den nye sæson bliver med masser af godt vejr, og uden restriktio-

ner, for man må sige som  

Kim Larsen sang:  det er en kold tid som vi lever i !!! 

Generalforsamling. 

Den 14 april afholdes generalforsamling i Carlsberg bygningen. 

”Desværre” har vi et punkt på dagsorden med eksklusion af Kjeld Hawa-

leschka. 

Vi har valg til bestyrelsen, Bøje Sørensen ønsker ikke at forsætte, så vi 

skal finde en afløser. Har du tid og lyst, er du velkommen til at kontakte 

mig, eller en af de andre fra bestyrelsen. 

Kaffeklubben. 

Vi har en god klub, hvor vel nok 99 % er glade og tilfredse !  og så er der 

en lille gruppe, som mener de har mere ret end alle os andre. Dem bruger 

bestyrelsen unødigt meget tid på. Feks. har nogle den opfattelse at det er 

ok en gang om ugen, at sende mail til hele bestyrelsen med spørgsmål, 

som der er givet svar på.  
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Nogle sender endda til både VMK og SNV bestyrelser. Kan vi ikke få det 

stoppet, ? Vi har et havnekontor og en havnefoged, som er meget service-

mindede og det skal vi nødigt have ødelagt. 

 

Hjemmeside. 

Jeg håber alle har været forbi vores nye hjemmeside, som Henrik Peetz har 

lagt mange timer i, sammen med oprettelse af vores Facebook side. Me-

ningen med den nye hjemme side er, at den bliver meget aktiv, med bla. 

Klubbladet online, så dem der ikke ønsker at få det sendt hjem, kan læse 

det der. 

 

Vejle Lystbådehavn. 

 

Der er sket en del siden sidste blad. Havnebestyrelsen har vedtaget at  

renovere bro 6. Dette vil ske inden sæsonen rigtig kommer i gang, og er 

nok i gang, når I læser dette. 

Ligeledes arbejder vi på at få Andkærvig broen udskiftet 

Vi har købt nyt låsesystem med nye brikker. Nye pælemærker og brikker 

vil blive sendt til jer, i denne måned sammen med den nye folder, som 

havnefoged Jimmy Frisk har fået lavet.  

De gamle brikker skal afleveres i postkassen ved havnekontoret, når de 

nye virker. 

Vejle lystbåde Havn har fået egen tilladelse til at regulere måger. Dette 

kan som bekendt allerede ses på antallet måger. 

Bommen bliver flyttet ud hvor klubøen starter, med automatisk åbning når 

man kører ud. 

VMK overtager for øvrigt formandskabet efter generalforsamlingen 

 

Kurser. 

Alle planlagte kurser kan desværre ikke gennemføres p.t. Når det er muligt 

igen, starter vi! 

 

Følg hjemmesiden og facebook 

 

Skulle vi så ikke slutte med Birthe Kjærs:  

 

Sommer, sommer og sol Havet og blæsten og !! 
 

Rigtigt god sæson. 

Jørgen Helvig Sørensen 
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 Kalender 2021 

Kalenderen for 2021 er meget sparsom, venligst vær opmærksom-

me på at alt endnu er usikkert, og kan blive aflyst på grund af Coro-

na situationen. 

Onsdag 14-04-2021 

 kl. 19:00  

Carlsberg bygningen 

Generalforsamling 

Se side 33 

Torsdag 29-04-2021 

Sejlerstuen kl. 19:00 
Hygge i ”Tøseklubben” 

Fredag 28-05-2021 

Sejlerstuen kl. 18:00 
Grillaften i ”Tøseklubben 

Torsdag 30-09-2021 

Sejlerstuen kl. 19:00 
Hygge i ”Tøseklubben” 

Torsdag 28-10-2021 

Sejlerstuen kl. 19:00 
Hygge i ”Tøseklubben” 

Fredag 26-11-2021 

Sejlerstuen kl. 18:00 
”Tøseklubben” afholder julefrokost. 

  

Ligeledes kan arrangementer i ”Tøseklubben” også blive aflyst. 

 

Hold jer opdateret på den nye hjemmeside og den nye Facebook 

side for VMK for aktiviteter 
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1. Giv din båd dette hurtige tjek, hver gang du sejler og et grundigere 

tjek et par gange i løbet af sæsonen.  

2. Tilpas tjeklisten efter din båd, dens udstyr og alder.  

3. Reager på små begyndende fejl. 

 

Tjekliste motorbåd 

 � Vandudskilningsfilter til brændstoffet skal være frit for vand 

 � Tjek at der er brændstof nok til turen og lidt reserve i tilfælde af, at 

 turen ændrer sig 

 � Undersøg motorolien – træk oliepinden op og se om der er nok olie 

 � Tjek om motorens køling er i orden ved at se efter vandstråle eller 

 vand i udstødning 

 � Afprøv om der er lys i lanternerne, hvis du planlægger sejlads i 

 mørke, eller hvis der er risiko for nedsat sigtbarhed 

 � Husk sikkerhedsudstyr: redningsveste til alle, nødsignaler, 

 vandtætmobil, VHF, brandtæppe og ildslukker 

 � Undgå bundvand i båden, ellers læns det ud med pumpen 

 

Tjekliste sejlbåd 

 � Vælg den rigtige sejlføring efter vejret, og gør rebeliner klar  hvis 

 opfriskende vind eller byger kan forudses 

 � Sørg for at der er stopknob på skøder og fald – bortset fra spi

 lerskøder 

 � Sikr at stag og fald ikke er for slidte. Se efter lus (strittende en

 kelttråd) 

 � Undgå at sejlet revner under din sejltur – tjek sejl og syninger 

 jævnligt 

 � Tjek splitter eller nøgleringe i vantskruer 

 � Afprøv om der er lys i lanternerne, hvis du planlægger sejlads i 

 mørke, eller hvis der er risiko for nedsat sigtbarhed 

 � Husk sikkerhedsudstyr: redningsveste til alle, nødsignaler, 

 vandtæt mobil, VHF, brandtæppe og ildslukker 

 � Undgå bundvand i båden, ellers læns det ud med pumpen 

Mange ulykker skyldes banale fejl ved udstyr og motor.  

Sakset fra Tryg fonden 
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Båden i vandet over vinteren 

Efter flere år med milde vintre besluttede vi i efteråret 2020, at blive i van-

det vinteren over. 

Der var rigtig mange tanker der løb igennem hovedet inden beslutningen 

blev taget, og jeg havde nogle fornuftige samtaler med Jimmy, som kunne 

svare rigtig godt på mange af mine spørgsmål, og ellers var det var ting 

som;  

 Hvis nu der kommer meget is 

 Hvorledes med begroning 

 Hvorledes med forsikringen (kasko) 

 Vil båden være udsat for måge ekskrementer  

 Opsyn med båden 

 Skal motor konservering være anderledes 

 Skal toilet konservering ændres 

 Vil der være alt for meget fugt inde i båden 

 

Vi besluttede at sælge vores stativ tilbage til havnen, vi havde den gamle 

ordning hvor vi havde købt stativet.  

De penge blev så brugt til at købe en vinter 

Sprayhood og vinterafdækning af cockpittet, den 

er lavet i et godt 2 lags materiale med gummi 

udvendig, og stof indvendig og hvor stoffet for-

hindrer kondens dannelse indvendig. 

 

Det med isen var hurtigt klaret, ifølge diverse 

statistikker vil der være minimalt med is, og da 

det er en god A havn vi ligger i er der ikke grund 

til bekymring. Og begroning sker ikke i vintermå-

nederne da vandet er for koldt. Men, så kom der 

alligevel 20cm is. 

I starten lod jeg hynder blive i båden, men i de-

cember valgte jeg alligevel at tage dem med hjem, men kun af den årsag at 

HVIS! de ville blive mulet, er det næsten umuligt at få lugten væk igen. 

 

Med hensyn til opsyn med båden var det heller ikke noget problem da 

havnens folk kommer regelmæssigt ude på broerne hele vinteren, og bå-

den blev flyttet længere ind på broen, således at vi ligger flere samlet, som 
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alle bliver i hele vinteren, og det 

giver også ekstra opsyn da vi hol-

der øje med hinandens både. Hvad 

er dejligt for de af os, som bor 

langt fra havnen i oplands kom-

munerne. 

Så nu ser jeg frem til maj måned, 

hvor der er planlagt med et kran-

løft og en uges tid på land, til at få 

ordnet bunden, og polering af det 

andet over vandlinjen, og til den 

opgave er der bestilt varme og solskin. 

Men inden da bliver der nok nogle små hyggelige besøg for at se til båden 

i vandet, specielt her i februar hvor ”Kong Vinter” virkeligt har indfundet 

sig, og har skaffet os mindst 20 cm is imellem bådene. Men nede om læ er 

alt bare tip top i orden, så god beslutning at blive i vinteren over. 

Båden i vandet over vinteren 

Kolonien ved bro 4 
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Det er en enhed i Forsvarets Operationscenter kaldet Joint Rescue Coordi-

nation Centre (JRCC), der leder den danske eftersøgnings- og redningstje-

neste.  

JRCC har det overordnede ansvar for søredning i Danmark og behand-

ler cirka 2500 anmeldelser om året, hvoraf omkring 1000 fører til en akti-

on. Af disse er cirka 350 søredningsoperationer. 

Nu opfordrer redningstjenesten borgere, der mister udstyr, hvad enten der 

er tale om surfboards, badedyr eller både, der driver til havs, om at melde 

dette hurtigt til politiet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Særligt i sommersæsonen sender denne type sager nemlig redningstjene-

sten på arbejde. 

Dermed vil man kunne undgå at bruge resourcer på at afsøge store områ-

der for en eventuel ulykke på vandet.  

- Det er et budskab, vi ofte prøver at få ud. Man kan også skrive til tryg-

fonden og få tilsendt klistermærker, hvor man kan skrive sine kontaktin-

formationer på og sætte på sine ejendele. Hvis vi så finder det, kan vi 

tage kontakt og høre, om alt er ok, siger Lars Skjoldan, inden han slutter.  

- En venlig opfordring vil altid lyde, at man skal følge de fem baderåd, og 

hvis du mister en ting, så skal du melde det.  

Henvendelser kan spare tid 

Sådan melder du om mistede genstande til havs  

Du kan ringe til politiet på telefonnumummer 114. 

  

Du kan også ringe direkte til JRCC på telefonnummer 72 85 03 80. 

  

Kilde: www2.forsvaret.dk 
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Skrevet af: Maria Mejer 

Vejle Søbadeanstalt lå på havnens nordre mole fra 1914 til 1959. 

Den var ejet af Vejle Kommune fra 1918, og brugt af byens skoler 

til den obligatoriske svømmeundervisning. Mange lærte at svømme 

hos Ragnhild Gustafsson. 

Søbadeanstalten havde åben 

fra april til september hvert 

år indtil 1959. 

Vejle Søbadeanstalt lå på 

Vejle Havns nordre mole fra 

1914 til 1959.   

Badeanstalten ligger her på 

billedet lige nord for lystbådhavnen langs det der dengang hed Svi-

neryggen. 

 

Søbadeanstalten var var ejet af Vejle Kommune fra 1918, og brugt 

af byens skoler til den obligatoriske svømmeundervisning. 

 

Mange børn lærte at svømme hos søbadeanstaltens faste svømme-

lærer og livredder Ragnhild Gustafsson. 

Mille Gade var søbadeanstaltens første livredder, der også undervi-

ste i svømning. Mille Gade blev ansat af kommunen i 1916 til at 

holde opsyn med de mange badende, efter hun havde reddet flere 

vejlensere fra at drukne i havnebadet. 

 

Søbadeanstalten havde åben fra april til september hvert år indtil 

1959. 

 

I Vejle var der en overgang to søbadeanstalter. 
Yderst på søndre mole lå der en simpel badeanstalt lige ved Sønder-

åens udløb i fjorden, der kun var for mænd og drenge indtil ca. 

1914-1915, hvor den blev flyttet i forbindelse med en havneudvi-

delse. 

Vejle Søbadeanstalt 

Fortsættes side 16 

Ca. 1950 
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Nye medlemmer 

Jon Slot Hansen 7100 Vejle 

Per Sørensen 7120 Vejle Ø 

Kim & Henriette Raahede Lindblad 7160 Tørring 

Dennis Wislund & Bodil Hansen 7160 Tørring 

Lars Ørnhøj Hansen 7100 Vejle 

Rene Bach Kjær 7400 Herning 

Tommy Mikkelsen 7100 Vejle 

Ole & Pia H. Christiansen 7100 Vejle 

Jesper & Ginavilla Sørensen 8722 Hedensted 

Keld & Heidi Holgaard 8600 Silkeborg 

Søren T. Andersen & Charlotte L. Jensen 7430 Ikast 

Mikkel K. Riemenschmeider & Kristina 

Kramer 
8600 Silkeborg 

Lars & Janni Jensen 7100 Vejle 

Lasse Rostgaard Olsen 6000 Kolding 

Michael Johansen & Maria Andersen 7100 Vejle 

Stefan & Linda Sørensen 7000 Fredericia 

René & Lisbeth Kristensen 7100 Vejle 

Gary John & Birgitte Tremlett 7321 Gadbjerg 

Michael & Marlene Schrøder 7120 Vejle Ø 

   

   

Rigtig hjertelig velkommen til alle nye medlemmer i VMK 
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Tilmelding  på    www.vejlemotorbaadklub.dk 
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Tilmelding  på    www.vejlemotorbaadklub.dk 
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Ragnhild Gustavsson med ele-

ver på billedet. 

 

Der var ikke en offentlig bade-

anstalt for kvinder i Vejle før 

1914, hvor byrådet vedtog at 

opføre en badeanstalt til brug 

for kvinder og skolepigers 

svømmeundervisning. Allerede 

i 1913 lå der er ønske fra byrådets skoleudvalg, at der på nordre 

mole skulle ligge et bassin, primært til brug for skolepiger. 

 

Badeanstalten til kvinder på havnens nordlige mole ved siden af 

badehusejer Thomsens privatejede badeanstalt. Hos Thomsen kun-

ne byens befolkning bade mod betaling. I maj 1918 købte kommu-

nen Thomsens badeanstalt, og det gav mulighed for at samle kom-

munens badeanstalter i ét større anlæg på den nordlige mole. 

 

Først i 1927 blev Thomsens anlæg fjernet, og en herreafdeling blev 

bygget til den eksisterende dameafdeling. Samtidig blev badean-

stalten ved den sydlige mole nedlagt. 

Vejle Søbadeanstalt 
Fortsat fra side 11 



Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com 

 

17 

Kommer man på eller andet tidspunkt i en nødsituation og er afhængig af 

hjælp fra fremmede, så har man i situationen andre bekymringer end bjær-

geløn og andre konsekvenser. Først må faren undgås.  

 

Efterfølgende kom-

mer det så ofte som 

en overraskelse, 

hvilke følger en 

bjærgning kan have. 

Som hovedregel har 

alle, som hjælper en 

anden i havsnød, 

krav på en bjærge-

løn.  

 

Det er ikke altid nok med en god flaske fra bådens bar.  

 

Når alt kommer til alt undgås en større skade eller sågar totalskade af bå-

den og faren for miljøforurening eller hindring af at søfartsvejene anven-

des ved indsatsen.  

Bjærgelønnen kan udgøre optil 100% af bådens værdi og - for at sikre 

betalingen - føre til tilbageholdelse af den reddede båd. I dette tilfælde må 

der stilles garantier fra forsikringsselskabet for at få båden udleveret igen.  

 

Forhandlingen om den endelige bjærgeløn ender hos de lokale domstole, 

og en sådan sag kan trække ud i årevis. Løn for bjærgning og slæbning 

reguleres af en international 

aftale ombjærgning til søs.  

 

Ifølge denne har talrige kri-

terier indflydelse på fastlæg-

gelsen af bjærgelønnen, som 

summen af de reddede vær-

dier, omkostningerne og 

faren for bjærgeren, vejret 

og regio-

Når andre hjælper - Problemer ved bjærgning 

Fortsættes side 19 
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nale forhold samt de nøjagtige omstændigheder ved bjærgningen.  

Da du som lægmand næppe eller kun vanskeligt kan vurdere disse aspek-

ter, fraråder vi indstændigt at forhandle om en løn for bjærgning.  

 

Det giver mere mening hurtigst muligt at kontakte og overlade forsikrings-

selskabet forhandlingen.  

Konkrete summer eller værdi af båden bør under ingen omstændigheder 

nævnes eller nogen aftale underskrives. Medarbejderne i Pantaenius’ ska-

deafdeling kan kontaktes 24 timer i døgnet og råder over stor erfaring i 

sådanne situationer.  

Skulle en bjærger straks kræve en aftale, tilrådes det udelukkende at an-

vende den såkaldte Lloyds Open Form (LOF). Denne standardformular er 

international gængs og kan sågar aftales ved blot at råbe dette til bjærge-

ren. LOF indeholder på basis af ”no cure - no pay” (lykkes det ikke - beta-

les det ikke) endvidere en voldgiftsretsaftale, som i tilfælde af en senere 

konflikt giver en højere retssikkerhed. 

LOF fastsætter en ordning for fastsættelse af størrelsen af det vederlag, der 

skal tildeles bjærgningsydelser for deres ydelser med hensyn til at spare på 

ejendom til søs og minimere eller forebygge miljøskader. Stammer fra 

slutningen af 1800-erne, er det nok den mest udbredte internationale 

bjærgning aftale af sin art i verden i dag.  

 

VIGTIGT VED EN BJÆRGNING 

 

 Kontakt hurtigst muligt dit forsikringsselskab. 

 Indgå ingen aftaler omkring bjærgning? Hvis, så kun Lloyd’s 

Open Form. 

 Aftal ingen løn for bjærgning og nævn intet om bådens værdi. 

 Bidrag så meget som muligt ved bjærgningen. 

 Noter og fasthold de nøjagtige omstændigheder og varigheden 

af bjærgningen, for senere at kunne afgive en så nøjagtig hava-

rirapport som muligt. 

 

Homepage - Lloyd's  

Når andre hjælper - Problemer ved bjærgning 
Fortsat fra side 17 

https://www.lloyds.com/
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Download muligheder 

 

Trygfonden har en rigtig god hjemmeside som varmt kan anbefales. 

 

Siden hedder: Respekt for vand  og på denne side er der flere muligheder  

for at orientere sig omkring det at færdes på og ved vandet. 

 

Ligeledes er der mulighed for download af flere ting omhandlende sikker-

hed til søs og hvorledes man servicerer sine redningsveste. 

 

En side der er et besøg 

værd her i de kolde 

måneder inden sæso-

nen rigtig starter. 

 

 

Sejladsvejledninger med 

vigeregler samt de forskel-

lige natlys som de forskel-

lige både fører. Meget nyt-

tigt hvis man kommer ud 

for nat sejlads. 

 

 

 

 

Ja selv en malebog 

til de yngste matro-

ser ombord, kan 

downloades. 

 

 Download 

https://www.respektforvand.dk/
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Få udskiftet din ”gamle” udtjente motor med en ny Lombardini, Perkins, Yanmar eller Craftman. 

Vi har en kopi bænk, hvor vi tildanner den ny motor efter den gamle, så fundamentet passer. 

Vi servicerer og reparer selvfølgelig også din gamle motor, uanset mærke, også påhængsmotorer. 

Er autoriseret Webasto forhandler og service værksted, i marine afdelingen.     

Vi reparer og fremstiller også søgelænder, beslag m.v. Fremstiller og retter skrueaksler, samt  

reparer propeller i alu. messing, bronze og rustfri. Ved glasfiber arb. har vi en dygtig samarbejdspartner. 

 

Bare spørg efter et godt tilbud.  

 

Strandgade 38, 7100 Vejle.  

Tlf. 28 44 21 42  

www.hmvvejle.dk 
 

Mød os på Facebook 
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Vikingen fra Ulstrup 

En bidende kold 

dag med snestorm 

først i februar, var 

redaktionen på 

besøg hos Benny 

Andersen, ikke at 

forveksle med 

DEN Benny An-

dersen, som skri-

ver viser og digte, 

nej vores egen 

Benny Andersen i 

VMK, Benny er tilflytter fra Ulstrup ved Randers og han er en vaskeægte 

viking som efterhånden har boet 20 år i Vejle, så nu kan vi vist godt kalde 

ham en ægte Vejlenser.  

Benny bor på sin Nidelv26 i regn og blæst og uanset om det er vinter eller 

sommer. 

Efter et kort bank på 

kahytstaget var Benny 

hurtigt oppe i cockpit-

tet, og fik lynet kale-

chen op, for at modta-

ge gæsten som banke-

de på. 

I snestorm med mig i 

stor jakke og Benny i 

skjorteærmer, fik vi en 

hyggelig sludder om 

det at bo i båden året 

rundt uanset vejret, 

lige pt. var han nede i kahytten og fik sig en sen gang morgenmad. 

Bemærk på billedet her ved siden af hvorledes at isen er smeltet omkring 

Bennys båd, i forhold til nabo båden. 

Benny nyder friheden ved at bo ombord helt alene, dog får han besøg en-

gang imellem af hans drenge som bor oppe i byen, ligeledes fortæller han 

at de er flinke til at have varm mad med, som bare lige skal varmes over 

gasblusset som Benny har oppe i cockpittet. 
Fortsættes side 25 
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Vikingen fra Ulstrup 

 

 

Det hænder også at eks konen kigger forbi, men dog ikke på en dag som i 

dag, hvor sneen bare vælter ned, hun kører på cykel til havnen så det er 

forståeligt nok. 

På spørgsmålet om han kan holde varmen griner han blot og siger; intet 

problem, jeg har oliefyr ombord, og kniber det har han også en varmeblæ-

ser han kan starte op, dog kniber det at varme cockpittet op til stuetempe-

ratur, men forståeligt nok, da der kun er kaleche ud til snestormen, men 

sidste år gik det fint hen over vinteren med varmen også i cockpittet. 

Jeg spurgte om ikke det kunne blive lidt ensomt ind imellem, men ork nej 

Benny havde sin computer hvor han kunne spille lidt og gå på nettet, og 

ligeledes havde han også mulighed for at kunne se TV på computeren, så 

intet problem her, hertil skal også siges at Benny virkede til at være en 

rigtig glad, positiv og udadvendt person, som sikkert ikke har svært ved at 

komme i snak med andre. 

Men trods alt måtte foråret og sommeren gerne komme, akkurat lige som 

alle vi andre landkrabber mener, for om sommeren sejler Benny gerne på 

ture i vores dejlige fjord, samt længere ture rundt til de danske havne, 

blandt andet var han i Fåborg sidste sommer. 

Benny er en hyggelig og positiv mand at sludre med, så endelig grib fat i 

ham på din vej rundt på havnen. 

 

Fortsat fra side 23 
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Splejsning af flettet tov 

 � Først markering af 6 tråde, vælg vilkårlige tråd par.  

 

 � Træk disse seks tråde ud af rebet og skær dem af tæt på rebet.  

 

 

 

 

 � Før splejsnings værktøjet op ad den hule kerne af rebet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 � Stik den koniske hale ind i værktøjet og træk den gennem 

rebet.  Fortsættes side 29 
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Splejsning af flettet tov 

 

 

 

 

 

 

 � Glat rebet ud for at begrave enden. 

 

Splejsning af flettet tovværksdetaljer 
Advarsel:  

Brug i praksis en meget længere hale og en mere gradvis tilspids-

ning. 

 

De korte længder blev her kun brugt til billederne. 

Fortsat fra side 27 
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Husk 

MAX 3 knob 

I havnen 
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Bro 4 
Overvintrene både ved bro 4, en tidlig frost morgen i december, en smuk 

morgenstund med ”Guld i mund” 

Vinteren kom sent, faktisk først i februar, se billeder i artiklen ”Vikingen 

fra Ulstrup” 

De fem sejlråd 

1.Lær at sejle  
Før du tager på havet, er det vigtigt, du lærer at sejle. Alle på vandet har 

brug for at træne sejladsfærdigheder, og som ny sejler bør du tage 

et duelighedsbevis. Du skal blandt andet have styr på båden eller jollen og 

kende reglerne til søs. Træn dine færdigheder som skipper heri.  

1.Hold dit grej i orden 
Inden du tager ud at sejle, skal du sørge for at holde dit grej i orden. Det 

rigtige grej og vedligeholdelse af udstyr kan stoppe mange ulykker. Det er 

samtidigt vigtigt at vide, hvad en førstehjælpskasse skal indeholde, og 

hvilke raketter og nødblus det ville være klogt at tage med på sejlturen.  

1.Planlæg din tur 
Du skal planlægge din tur grundigt, inden du tager ud på havet. På den 

måde kan du komme mange potentielle problemer i forkøbet. Det handler 

om at kende til navigation, sørge for forsyninger, rigtig påklædning samt 

have styr på vind og vejr.  

1.Hav en livline til land 
Du skal selv kunne kalde på hjælp, hvis du får problemer eller kommer i 

nød. Ofte bliver en redningsaktion sat for sent i gang på grund af forsinket  

nødmelding. Du kan fx bruge din mobiltelefon,  lyd- og lyssignaler, men 

den sikreste forbindelse til land er en VHF-radio.  

1.Brug vesten 
Du skal altid sørge for, at der er rednings- eller svømmeveste til alle, når 

du skal ud på havet. Det er ikke bare sund fornuft, men også et lovkrav. 

De fleste sejlerulykker med dødelig udgang sker, fordi sikkerhedsudsty-

ret ikke bliver brugt.  

 

Kilde: Trygfonden, sejl sikkert—indsatsen 

Dette blads forside 
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Husk vores årlige Generalforsamling i VMK 

Onsdag den, 14 april kl. 19:00 

Den vil blive afholdt i Carlsberg bygningen 

Bestyrelsen og Havnefogeden arbejder på at få 

et bedre lyd system sat op 

Mød op og giv din stemme vægt 

V i g t i g t ! 
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Alle har vi på vores vej ud af fjorden bemærket havnen ved Brønsodde, 

lige i starten af Bredballe området.  

Havnen i Brønsodde spiller en me-

get stor rolle i hele historien om 

Vejle fjord og for fiskeriet i Vejle 

fjord. 

I dag er der ca. 70 små både i 

Brønsodde, det er hovedsagelig 

joller og med stor fokus på fiskeri i 

fjorden. Selve båd livet i Brønsod-

de er som mange af de gamle i VMK 

husker fra Vejle havn, dengang både-

ne lå ved små broer ud fra 

”Svineryggen”, denne gamle stem-

ning har de formået at beholde i 

Brønsodde. 

Tilbage i 1850 var der registreret 82 

fiskere ved Bredballe strand, det var 

hovedsagelig bundgarnfiskere som 

sejlede ud i deres robåde og fiskede og når de så landede fiskene i Brøns-

odde overdrog de fiskene til deres fruer som så spadserede ind til Vejle 

hver dag med mændenes fangster i kurve, for at sælge de friske fisk.  

Vejles første fiskeriforening blev stiftet lige omkring år 1900 af 25 fiskere, 

dette for at de bedre kunne fordele bundgarnspladserne imellem sig ud 

igennem fjorden, ligeledes arbejde foreningen også for at udsætte yngel i 

fjorden, for allerede dengang var 

der begyndende forurening på vej. 

 

I dag er der ikke erhvervsfiskere i 

Brønsodde, men nye tilflyttere med 

fiskeri som hobby tilgodeses. 

 

Brønsodde 
Den lille store havn 
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Vejle Motorbådklub 

Stævnen 53, 7100 Vejle  

mail: vejlemotorbaad@mail.dk  

 
Bestyrelse:  

Formand  Jørgen Helvig Sørensen 

 Telefon 20 67 12 22 

 mail: jhs@linderoth-sorensen.dk 

 

Næstformand  Britt Kristensen  
 Telefon 51 34 52 62 

 mail: brikrvejle@gmail.com 

 
Kasserer  Jørgen Nielsen  

 Telefon 40 38 17 09  

 mail: 64@mail.dk 
 

Sekretær  Bøje Sørensen  

 Telefon 21 48 40 48  
 mail: bsvejle@gmail.com 

 

Webmaster Henrik Peetz 
 Telefon: 20 18 08 71 

 mail: henrikpeetz@gmail.com 

 
Best. medlem  Jan Monge Hansen 

 Telefon 40 78 24 66 
 mail: monge@privat.dk 

 

Best. medlem  Stephan Lade 
 Telefon: 28 93 49 63 

 mail: stephan.lade@gea.com 

 

mailto:vejlemotorbaad@mail.dk
mailto:vejlemotorbaad@mail.dk
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Træffetider 
 

Mandag - Fredag 11 - 12 og 

Torsdag dog 16-19 

+45 20283990 

Email: 

vl@vejlelystbaadehavn.dk 

Facebook: Vejle Lystbådehavn  Jimmy Frisk 

Hej alle I forventningsfulde sejlere  

 

Når i læser dette, skulle der gerne være meget mere liv og aktivitet rundt 

omkring på VLH’s broer og landpladser. Lige nu er der nemlig tyk is i 

hele havnen og meget lav aktivitet. 

Om få dage tager vi fat på søsætningerne, vi glæder os til at se hvor fine 

alle både er blevet. Søsætning er en tid vi personale virkelig nyder, det er 

som om alle folkene har humøret helt i top når bådene kommer i rette ele-

ment igen. Så dejligt at se, og være en del af :-)  

Slår lige et slag for alle har fjernet gamle hjemhavne fra bådene, og fået 

sat Vejle på som hjemhavn, så kan vi bedre kende bådene i havnen og 

når I kommer rundt i landet og spotter en sejler ven fra VLH. 

 

Henover vinteren er der kommet rigtigt mange nye sejlere til VLH. Og 

næsten alle broer meldes nu udsolgte, så for at kunne byde gæstesejlere 

velkommen er det vigtigt i bliver bedre til at vende jeres skilte til grøn når 

i er væk. Kontoret har rigeligt af de hvide skilte der kan meldes hjem-

komst på, ellers er folk rigtigt flinke til at hjælpe med at vende skilte hvis i 

skriver i Brogrupperne på Facebook.  

Man kan dog også altid sende en SMS til mig, så vender jeg gerne. 

Alle har sikkert prøvet irriteret at tøffe rundt i en havn og kikke på masser 

af tomme røde pladser og følt sig uvelkommen.   

 

Der kommer en af dagene post til alle bådejerne, regning for sommeren og 

en masse andet godt. Vær rare at tjekke i får betalt til tiden, så spilder vi 

ikke en masse god tid på at rykke. 

I ønskes en supersæson uden for mange Corona regler - SES 
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Vejle Motorbåd Klub 

Stævnen 53, 7100 Vejle 

 
Tlf.. 4038-1709  mail: vejlemotorbaad@mail.dk 

Annoncepriser 
 
1/3 side 108 x 52 mm 750,- kr. pr. år , svarende til 187,- kr. pr. blad 

 

1/2 side 108 x 85 mm 1000,- kr. pr. år , svarende til 250,- kr. pr. blad 

 

1 hel side 108 x 170 mm 2000,- kr. pr. år , svarende til 500,- kr. pr. blad 

 

Dobbelt side 2 x 108 x 170 mm 4000,- kr. pr. år , svarende til 1000,- kr. pr. blad 

Bladet udkommer 4 gange årligt: Marts—Juni—September—December 

Dine fordele! 
Bladet udsendes til samtlige medlemmer og ligger i sejlestuen til gæste 

sejler, bladet trykkes i 425 eksemplarer. 

Desuden ligger bladet på vores hjemmeside.  Det er dermed et billigt og 

godt sted at komme i kontakt med rigtig mange sejlere.  

Vi ønsker annoncen leveret som billede fil, hvis det er muligt, men ellers 

hjælper vi med opbygningen. 

Annoncen sendes til Bladets redaktør Carsten Poulsen  

mail:  vmkvejle@gmail.com 

Betaling til Kasserer Jørgen Nielsen på konto: 9560-0002801094 

Det vil glæde os meget om I vil være med som annoncør i vores klub blad. 

Med venlig hilsen 

Bøje Sørensen  tlf.. 2148-4048  mail : bsvejle@gmail.com 

Medlemskort 2021 
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