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Bestyrelsen har ordet 

Kære medlemmer 
  

Så tager vi igen fat på en ny sæson, og vi håber at alle er kommet 

godt igennem vinteren, både selv og hvad angår båden. I skrivende 

stund har der ikke været nævneværdig vinter, men der er også lidt 

tid endnu, inden dette blad udkommer. 

I vinter er der flere som har valgt at lade båden blive i vandet, end 

sidste vinter, det bliver spændende at høre om deres oplevelse med 

det. 

I efteråret blev vi desværre nødt til at aflyse et par arrangementer på 

grund af manglende medlemstilslutning, det var trist specielt for de 

få som havde tilmeldt sig. De aflyste arrangementer var klubbens 

90 års fødselsdag, samt afrigger festen. Begge arrangementer var 

tillyst både på hjemmesiden og Facebook samt med personlig mail 

til hver enkelt. Men nu vil bestyrelsen prøve at få et arrangement op 

at stå i 2023, en 90 års fødselsdag, skal så absolut fejres med pomp 

og pragt, så vi håber på bred tilslutning når arrangementet bliver 

annonceret her i det nye år. Og denne gang bliver den ikke aflyst 

uanset tilmeldings antal. 

Vi havde en vellykket klubaften i efteråret omkring sikkerhed om-

bord, med en instruktør fra Søsportens Sikkerhedsråd, et godt arran-

gement, men desværre var der ikke mange, som havde fundet vej til 

Sejlerstuen denne aften. 

Ligeledes havde vi bankospil i efteråret det var en hyggelig aften, 

begge arrangementer er nævnt andetsteds her i bladet. 

  

Rigtig mange har fået udleveret deres nye medlemskort, de gange 

der har været udlevering fra sejlerstuen, vi er klare over, at det ikke 

er lige nemt for alle, lige at smutte forbi en given dag, da mange af 

jer bor langt fra havnen, VMK dækker et kæmpe stort geografisk 

område hvor medlemmerne bor, derfor er medlemskortene nu ble-
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vet lagt på havnekontoret, og de har så lovet at udlevere dem, når 

man henvender sig der. Stor tak til havnekontoret for det. 

Desværre  har de fået travlt på havne kontoret igen, så vi overtager 

selv udleveringen igen, nærmere info følger snarest. 

  

I bestyrelsen er der også sket nogle omrokeringer af ansvarsområ-

der, da 2 bestyrelses medlemmer har valgt at forlade bestyrelsen, 

det er bestyrelsesmedlem John Nielsen, som var annonceansvarlig 

samt sekretær for klubben, ligeledes har vores formand Jørgen Hel-

vig Sørensen valgt at stoppe. Jørgen og John har begge lagt et stort 

stykke arbejde i klubben i deres tid i bestyrelsen, da de sidste par år 

har været ret så turbulente på grund af retssager, samt Corona epi-

demien havde sin slutspurt, stor tak til både Jørgen og John for de-

res store arbejde for VMK. 

Næstformand Henrik Peetz fortsætter som konstitueret formand 

indtil næste Generalforsamling, som bliver i april 2023, dato vil 

blive annonceret andetsteds her i bladet, samt på VMK´s hjemme-

side. 

Fra bestyrelsens side vil vi gerne slå et slag, for at fremme den gode 

kommunikationen i klubben, imellem bestyrelsen og medlemmer-

ne, så derfor opfordrer vi til, at de af jer som har tanker og ideer 

omkring en forbedret kommunikation, lader jeres tanker og ideer gå 

videre til bestyrelsen, helst på mail til et bestyrelsesmedlem, ellers 

tag en snak med en fra bestyrelsen, når vi mødes på broerne nu i 

foråret. Husk ingen ideer og tanker er dårlige, har du tænkt en tan-

ke, er sandsynligheden for at andre også har tænkt det samme me-

get stor. 

  

Fra bestyrelsens side glæder vi os til at komme i gang med 2023, vi 

har masser af ideer til at forbedre og skabe lidt ”gammeldavs” sam-

menhold i VMK, og vi håber på, at vi alle må få en fantastisk sej-

lersæson, med masser af oplevelser og havnehygge på vores dejlige 

havn. 

  

Mange forårs hilsner fra bestyrelsen 
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Kalender 2023 

”Tøseklubben” 

Venligst hold jer opdateret på hjemmesiden vedrørende kom-

mende arrangementer i VMK. 

 

Torsdag den. 30 marts kl. 19:00 

Sejlerstuen 
Klubaften i Tøseklubben 

Torsdag den. 27 april kl. 19:00 

Sejlerstuen 
Klubaften i Tøseklubben 

Torsdag den. 25 maj kl. 19:00 

Sejlerstuen 

Klubaften i Tøseklubben 

Sommerferie afslutning 

Inden længe kommer bådene atter i vandet og sæsonen starter op.  

2022 var et godt år for de fleste havne hvad angår gæstesejlere.  

Vi kender det alle sammen. Man ankommer til en fyldt sommer-

havn og pladser står tomme med et rødt gæsteskilt. Fordi skiltet 

ikke er vendt til grøn.  

Det er god service overfor gæstesejlere, men kan også sikre havnen 

indtægter, så der er penge til at vedligeholde og udvikle havnen for. 

Dermed undgår man også, at manglende indtægter på gæstepladser 

bliver en økonomisk byrde for havnens fastliggere.  

Og da der efterhånden er Facebook grupper for alle broer i havnen, 

vil det altid være muligt at sende en besked til vennerne på ens egen 

bro, om at vende skiltet til rødt hvis man er for hjemadgående.  

 

Jeg er sikker på at havne-

kontoret også vil være be-

hjælpelige med at få vendt 

skiltet. 
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Kalender 2023 

VMK 

Venligst hold jer opdateret på hjemmesiden vedrørende kom-

mende arrangementer i VMK. 

 

Søndag den. 26 marts kl. 14:00 

ved Sejlerstuen 

Standerhejsning 

Efterfølgende kaffe i Sejlerstuen 

Onsdag den. 29 marts kl. 18:30 

Sejlerstuen 
Bådejermøde VMK og SNV 

Onsdag den. 19 april kl. 19:00 

Sejlerstuen 

Generalforsamling 

Tilmelding nødvendig  

Lørdag 13 maj kl. 12:00 

Hotel Hedegården Vejle 

90 års fødselsdag i VMK 

Foredrag med Christian Liebergreen 

I bestyrelsen arbejder vi med flere tiltag til arrangementer i kalenderen, 

blandt andet skal vi fejre vores 90 års fødselsdag her i foråret. Se side 33 

 

Venligst bemærk at at alle fremtidige arrangementer vil blive annonceret 

via mail, i sejlerstuen og på hjemmesiden. 

 

Ligeledes vil det blive med tilmelding via det nye personale system, til 

nogle arrangementer. Det vil typisk være de arrangementer som indebærer 

forplejning, da vi efterhånden er så mange i klubben, at det kan være nød-

vendigt at flytte et arrangement fra Sejlerstuen til større lokaler på grund 

af mange tilmeldte 
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Kommende arrangementer 

Standerhejsning 26 marts: 
Vi håber at så mange som muligt vil komme til vores standerhejsning i 

VMK, når standeren er gået til top vil vi byde på kaffe og kage i Sejlerstu-

en, hvor vi kan hygge et par timer. 

Bemærk at det er en ny VMK stander der skal glide til top i år, den er spe-

cielt lavet i anledning af klubbens 90 års fødselsdag i december. Alle 

fremmødte medlemmer vil også få udleveret en tilsvarende stander til de-

res båd, så vi kan vise ude i de danske havne, at vi er ved at have mange år 

på bagen i vores klub. 

 

Bådejermøde 29 marts: 
Kom til bådejermødet som er et fælles arrangement med SNV da alle til-

tag og forslag er gældende for alle både i havnen. 

De nye tiltag som Havnemesteren har for 2023 vil 

også blive informeret ud på dette møde. 

 

 

Generalforsamling 19 april: 
Kom og gør din stemme gældende hvis der bliver afstemninger, og har du 

lyst til at gøre en forskel i klubben, er det også her du kan gøre dig gæl-

dende. 

 

Bemærk 

Nogle arrangementer vil fremover blive annonceret via mail, og vil kræve 

en tilmelding i vort nye system, af hensyn til forplejning og lokale størrel-

se. 

Er du i tvivl om hvordan, tag fat i en fra bestyrelsen eller en sejlerkollega 

fra din bro og bliv guidet igennem proceduren. 

Standerhejsning 30 april 2016 
Standeren hejses af daværende havnefoged 

Steen Andersen 
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Nye medlemmer 

Anton  Marqversen 7100 Vejle 

Mathias Christensen 8660 Skanderborg 

Kenneth Steffensen 8362 Hørning 

Merete Poulsen 7100 Vejle 

Casper Hundebøl 6715 Esbjerg N 

Jacob Kronborg 7120 Vejle Øst 

Michael Storm 7200 Grindsted 

Ole Secher 7323 Give 

Valdemar Lyhne 7100 Vejle 

Jens Markvart-Sørensen 7100 Vejle 

Steffen Alex Nielsen 7100 Vejle 

Jan W Madsen 7100 Vejle 

Johnny Raadshøj 7100 Vejle 

Rudi H. Sørensen 7100 Vejle 

Ashkan Tehrani Rasmussen 8722 Hedensted 

Carl Bak Pedersen 7100 Vejle 

Bent Oskar Thykier Gade 7300 Jelling 

Rigtig hjertelig velkommen til alle nye i VMK 

Vejle Motorbåd-Klub                                                          
Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere. Stiftet 16. December 1932 

 

Generalforsamling i VMK ,  

Den 19. april 2023 kl. 19:00 

Sejlerstuen 



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

 

8 

Klubaften 
Torsdag den. 18. oktober 2022 var der indbudt til klubaften i sejler-

stuen. Både ved annoncering i VMK bladet 

samt på nettet. 

Aftenens tema var sikkerhed ombord, hvad vi 

selv kan gøre for at højne sikkerheden ombord, 

Svend Aage fra Sejlsikkert var instruktør. Sejl-

sikkert er en del af Trygfonden og de gør rigtig 

meget for os fritidssejlere og vores sikkerhed. 

Alle elsker 

vi at sejle 

ud, men ligeledes vil vi alle også 

gerne sikkert hjem i god behold. 

Desværre var der ikke mange der 

fandt tiden til en aften i sejlerstu-

en, men de af os der var til stede 

havde en hyggelig og meget læ-

rerig aften. Svend Aage er en 

god formidler af alt, hvad der har 

med fritidsbåde at gøre.  

Sven Aage lagde ud med nogle tankevækkende statistikker omkring 

drukneulykker igennem de senere år, det udløste nogle historier fra 

nogle af de fremmødte, hvordan de selv havde været tæt på at blive 

en del af statistikkerne, en af de bedre var nok hende som faldt i 

havnen, og blev reddet op af andre på broen, dog forsvandt brillerne 

til 15.000 Kr. men rom flasken hun holdt i hånden blev reddet.  

Vi gennemgik blandt andet også redningsvesten (selvoppustelig), 

hvor mange ved hvordan du tjek-

ker den? Hvert år skal den tjekkes, 

og Co2 patronen ligeledes tjekkes 

for dato mærkning. Vi blæste en 

vest for test og den virkede. 

En hyggelig aften med god klub-

snak, kaffe og småkager. 

Redaktionen: Carsten 
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Torsdag den 3 november 2022 

blev det årlige bankospil af-

holdt i sejlerstuen, ser ud til at 

vi er ved at komme tilbage 

normale tilstande igen efter 

Corona Pandemien, for om-

kring 30 medlemmer mødte op 

til en hyggelig aften. 

Lykke fra bestyrelsen havde 

lagt et stor stykke arbejde i 

planlægningen af aftenens 

bankospil, tak for det. 

Der blev tidligt 

meldt ud at der i år 

ikke ville være æn-

der som i tidligere 

år, men derimod 

KÆMPE flæskeste-

ge, ja de var så sto-

re at vinder Hen-

ning først kunne 

hente næste dag, da 

der skulle lige om-

rangeres i fryseren derhjemme. 

Flere gav udtryk for at det havde været en hyggelig aften i rigtig VMK 

ånd, dejligt at høre, så er næste års banko vel også sikret.  

Stor tak til Ingrid fra ”Tøseklubben” for den 

gode kaffe, som med megen besvær blev 

lavet til trods for flere totale mørkelægnin-

ger af hele lokalet, ja det var tæt på en ban-

koaften i stearinlysets skær. 

 

 

Tak til alle de VMK medlemmer, der fandt 

vej til en hyggelig aften i sejlerstuen. 

VMK Bankospil 
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FLID, foreningen af lystbådehavne i Danmark, har i 2022 udvalgt 

og hædret ikke mindre en to af vore nabo havne, tillykke herfra. 

Den ærefulde titel og de medfølgende 10.000 kr. i den 15. udgave 

af konkurrencen gik velfortjent til Juelsminde Havn- & Marina, 

som blev hædret d. 29/11 på FLIDs årlige havnemesse i Vingsted 

Centeret i Vejle. 

Det er anden gang, at havnen modtager prisen, som også tilfaldt den 

smukke perle i 2012. 

Juelsminde var blandt de fem 

havne, som fik flest publi-

kumsstemmer, og dermed 

med i puljen af havne, som 

juryen skulle finde vinderen 

blandt. Ved afgørelsen lagde 

juryen bl.a. vægt på de høje 

”karakterer”, som havnens gæster havde givet på en række bedøm-

melseskriterier, herunder niveauet af hyggestemning, toiletfacilite-

ter, muligheder for aktiviteter for børn og voksne m.m. 

Som noget helt nyt i konkurrencen er der i år indført en ny pris, 

nemlig ”Årets Skulderklap”. 

Med prisen følger 5.000 til en havn, som er udvalgt af juryen på 

baggrund af de mange tusinde kommentarer, som publikum har 

givet med på vejen i af-

stemning. Vinderen af 

Årets Skulderklap blev 

Brejning Lystbådehavn. 
 
Tillykke med priserne 
fra VMK 

ÅRETS HAVN, OG ÅRETS SKULDERKLAP 2022 
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Dette blads forside 

Dette blads forside er fra Fjordfestival aftenen. 

 

Lørdag aften var der koncert foran Fjordenhus, og efterfølgende med det 

mest fantastiske fyrværkerishow nogensinde i Vejle by. 

 

Og at se Fjordenhus badet i dette røde lys, ja det krævede et billede 
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På opfordring fra medlemmer, vil vi hermed slå et slag for hastigheden i 

havnen, hastigheden i havnen må ikke overstige 3 knob. 

 

Desværre er der nogle af vore venner i klubben, som ind imellem har måt-

tet holde på kaffekoppen eller glasset når både anløber eller sejler ud af 

havnen, spildt mælk kan vi nok klare, men et glas rødvin der vælter, er en 

katastrofe. 

Og det er åbenbart ikke bestemte bådtyper, men stort set alle typer af både, 

som ikke overholder hastigheden. 

 

På Vejle havns hjemmeside står følgende for sejlads i havnen: 

 

Særlige regler for sejlads 
Sejladsen ind til Vejle Erhvervshavn foregår fra Vejle Fjord ad den gravede rende, for hvilket sejlløb, de af Sø-

fartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 anførte bestemmelser er gældende. 

Endvidere skal det iagttages, at skibe før afgang fra Vejle Erhvervshavn skal sikre sig, at der ikke er store skibe for 

indgående i den gravede rende. 

Den maksimale fart i havnens bassin er 3 knob eller sikker styrefart, se i øvrigt Særlige bestemmelser. 

På strækningen fra Skyttehusodden til Vejle Erhvervshavn er højeste tilladte fart 4 knob, jf. Bekendtgørelse nr 656 

af 20. Maj 2020 §16, stk 1 afsnit 11. 

 

Og i retsinformationen som er nævnt i ovenstående står følgende: 
 

Fart 
§ 16. For nedenstående områder fastsættes følgende fartregler: 

 Vejle Fjord: På strækningen fra Skyttehusodden til Vejle Havn må skibe ikke sejle med større fart end 4 knob. 

        § 20. Overtrædelse af §§ 4–19 straffes med bøde  

 

Så undgå spild på dugen og i underkoppen 

Og irritation for vore sejlervenner 

 

MAX. 3 KNOB I HAVNEN 
 

 

Husk! Husk! 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/656#K4
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Fredericia bådmesse 2023 

Endelig er der bådmesse i Fredericia igen i messe hallerne, de 

seneste år har det været aflyst på grund af Corona, så mon ik-

ke, at der er mange nyheder i år. 

Igen vil der være mange foredragsholdere, ser ud til at være en sym-

foni af mange forskelligheder denne gang.  

 

 

2  

2 unge piger fortæller om deres planlægning 

inden de starter en 4 års rejsen ud i det ukendte. 

Mads ”Blærerøven” brillerer med sit foredrag om gamle sure mænd. Sik-

kerhed ombord ombord i forhold til EL installationer, og meget mere. 

Så tjek selv hjemmesiden: 

 

www.boatshow.dk  
 

Det løber af stabelen sidste weekend i februar, 24-26 februar 

og første weekend i marts, 2-5 marts 
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Kulhuse-havn 

Lørdag den 5 november  2022 

var en dag som alle andre i 

Kulhuse-Havn, Kulhuse-havn 

er beliggende ved Hundested i 

indsejlingen til Roskilde fjord. 

Havnefogeden havde bestilt en 

mobilkran så de kunne få de 

sidste både af vandet inden 

vinteren. 

Men uheldet var ude denne dag 

for mobilkranen som skulle 

tage bådene op af vandet. 

Ved båd nummer to væltede kra-

nen med en båd i stropperne, uhel-

digvis væltede den ned i de andre 

både som allerede lå i stativerne, 

heldigvis kom ingen personer til 

skade, men som det fremgår af 

billederne, var der stor materiel 

skade. 

Ifølge øjenvidner skete det lige som i 

slowmotion, ganske langsomt, men dog 

uden at nogen kunne gøre noget. 

I Vejle er vi ekstra glade for vores fine 

forhold omkring op og nedtagning af både, 

samt at vore venner, som betjener kranen 

er godt klædt på til opgaven. 
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Skibsskrue, anordning til fremdrift af skibe. Flere opfindere arbej-

dede allerede i 1700-t. med udviklingen af praktisk anvendelige 

skibsskruer. I begyndelsen savnede man egnede materialer og især 

en kraftmaskine, som kunne få en skibsskrue til at rotere passende 

hurtigt og begge veje, så man kunne sejle både frem og bak; proble-

merne blev løst med James Watts udvikling i 1760'erne af en damp-

maskine med kedel og kondensator til skibe. 

Skruens udformning gik over mange fantasifulde udgaver til en 

form med to, tre, fire eller flere ens blade, fastgjort til et nav på en-

den af en skrueaksel, der gennem et stævnrør med vandtætte pak-

ninger oftest var ført ud gennem skibsskrogets agterende. Skruer 

var hyppigst støbt af stål eller bronze med blade og nav i ét stykke. 

Bladenes tværsnit er nu oftest formet som flyvinge-profiler; når 

bladet bevæges gennem vandet ved skruens rotation, giver det en 

aksial kraft, der gennem skrueakslen og et trykleje overføres til ski-

bets skrog og driver det frem. Selv til skibe med stor maskineffekt 

kan bruges skruer, hvor bladene under gang kan drejes i forhold til 

navet. Dermed kan man ændre skruens stigning svarende til ønske-

de manøvrer og optimalt i forhold til den aktuelle maskineffekt og 

skibets fart i forhold til det omgivende vand. Den bedste virknings-

grad opnås i reglen med skruer, der har en stor diameter og roterer 

forholdsvis langsomt; derved mindskes også risikoen for 

uønsket kavitation. Stor diameter og lav rotationshastighed er dog 

ikke altid foreneligt med maskineriet og med skibets skrogform og 

dybgang. Der forskes fortsat og udføres modelforsøg for at udvikle 

bedre skibsskruer.  

Nielsen, Ib: skibsskrue i Den Store Danske på lex.dk. Hentet 14. 

oktober 2022 fra https://denstoredanske.lex.dk/skibsskrue 

Skibsskruen 

Fortsættes side 23 
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      www.4fire.dk  
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Modgående 

kurs 

 

 

 

Krydsende 

kurs 

 

 

 

 

 

Overhaling 

 

 

 

 

Maskindrevet 

vs. Sejlbåd 

 

 

 

 

Kombineret 

maskindrevet 

 

 

 

Vind fra bag-

bord 

Luv viger for læ 
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Skibsskruen 

 

Skibsskrue. Atlanterhavslineren RMS Olympic i tørdok i South-

ampton i 1924. Olympic, der var søsterskib til Titanic, blev drevet 

frem af to firecylindrede tregangsmaskiner, der trak de to yderste 

skruer, mens den midterste blev trukket af en lavtryksdampturbine, 

som udnyttede spilddampen fra tregangsmaskinerne; tilsammen 

udviklede maskineriet 51.000 hk, der gav skibet en fart på 22 knob. 

De to yderste skruer var hhv. venstre- og højreskårne for at undgå 

et drejende moment; skruebladene var faste, men kunne udskiftes 

enkeltvis i tilfælde af beskadigelse. 

 

Fortsat fra side 22 
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Pas på propellen 
Propellen bliver ofte tabt - men hvorfor? Der bliver desværre tabt en del 

propeller hvert år rundt omkring i de danske havne og farvande. Situatio-

nen er kedelig, og ofte opdager du det først, når du skal bruge den til at 

bakke eller bremse med. Årsagen hertil er, at så længe båden er ”i frem”, 

bliver propellen holdt på plads og trykket ind mod sejldrevet af propellens 

rotation i vandet.  

Propeller tabes ikke alene i havnen. Du kan også opleve det, når du har 

sejlet for sejl, og skal starte motoren til at sejle i havn med, så er propellen 

væk. Når du sætter båden i gear, sker der ikke rigtigt noget. Propellen er 

tabt. Faktisk kan det ske ved mange forskellige manøvrer. 

Oftest er det sejlbåde med sejldrev der kommer ud for at miste propellen 

helt, sejlbåde samt motorbåde med fast aksel mister næsten aldrig propel-

len. Dog er der mange motorbåde der får bøjet skruebladene, ved kontakt 

med sten og lignende tæt på kysten. Ved sejlads fremad vil man aldrig 

kunne tabe skruen da den bliver presset fremad på skrueakselen, men ved 

bak kan det lade sig gøre. 

Det er åbenbart monteringen af skruen på sejldrevet som gør at den kan 

tabes, det er derfor vigtigt at låseskruen er godt spændt (pas på ikke over-

spænde) eller det kan være pinolskruen der måske skulle have haft en 

gang ”Locktite” ved montering. Oftest skal skruen af hvert år for at kunne 

skifte zink anoden, hvorimod på fast aksen sidder den yderst på akselen, 

og man behøver derfor ikke afmontere skruen. Men husk når skruen der 

holder zink anoden igen monteres at bruge ”Locktite” og eventuelt brug en 

momentnøgle til at spænde med skruen med så du ikke ødelægger gevind. 
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Rengør propellen 

Det behøver hverken at koste dyrt eller være hårdt arbejde, at få fjernet 

rurer fra propellen. Målet er at få en fin glat overflade, som rurer har 

svært ved at sætte sig fast på. Rurer er lavet af kalk, derfor skal der 

syre til. 

Mekanisk afrensning, hvor der f.eks. bruges stålbørste på en borema-

skine frarådes af salgschef Lars Østergaard fra Gori Propeller, da det 
slider og ridser propellen unødigt. Propellen har ikke godt af det, og 

den mister sin glatte, effektive overflade. Man kan bruge en malepind 

af træ eller lignende til at skrabe det værste af, men det er lidt unød-
vendigt, da syre er meget effektivt, siger Lars Østergaard. Herunder får 

du Lars Østergaards opskrift: 

Saltsyre 

Køb en flaske 32% saltsyre* og lav en blanding af 50% saltsyre og 

50% vand. Læg propellen i blød i en spand natten over, og skyl efter 
med rent ferskvand. 

De modige kan bruge ufortyndet saltsyre, men så tager det ikke mere 
end 20-30 minutter. 

HUSK at, man må ikke komme vand i syre, altid omvendt. Først vand 

i spanden, så syre! 
Kan du ikke lide probate midler som stærk syre, kan du gribe det lidt 

blidere an. Det tager længere tid, men det virker. 

Læg propellen i en spand med almindelig ufortyndet husholdningsed-
dike, og lad den ligge i 12-24 timer. Skrub lidt på den undervejs med 

en børste. Skyl den i 
ferskvand når den er 

ren. 
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“Tøserne på udflugt” 

Torsdag den 13. oktober kl. 19 mødtes vi hos Harritz, 
for at “vende bøjler”.  
Som sædvanlig blev vi godt 
modtaget, og vi blev budt 
velkommen med et glas vin. 

Vi blev bænket på nogle 
stole hvorpå der stod en po-
se med et lækkert indhold, 
et fint lille armbånd, choko-

lade og en flaske vand, på posen stod der et lykkenum-
mer. Harritz lavede herefter en lille tøj opvisning, for at 
vise os hvorledes, man kunne sætte tøj sammen, og de 
viste os den nye mode.  
Ind imellem at der blev vist 
tøj, blev der trukket lykke-
numre fra poserne, 
og  gevinsten  var et gave-
kort på 200 kr, til at købe for 
i butikken.  
Til sidst blev det vores tur til 
at “vende bøjler”, og blive 
fristet og Harritz hjalp med 
at finde det rigtige tøj til os. 
Vi havde en rigtig hyggelig 
aften. 
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Klubbens 90 års fødselsdag 
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Om man skal have grøn- eller rød sideafmærkning til henholdsvis 

sin styrbord eller bagbord side, afhænger af om man er for indgåen-

de eller for udgående af en havn, fjord eller sejlløb. Når man er for 

indgående skal man altid holde den grønne sideafmærkning på styr-

bords (højre) side af fartøjet og den røde sideafmærkning på bag-

bords (venstre) side af fartøjet. 

I de danske farvande er der fem steder hvor man skal være særligt 

opmærksom på at afmærkningen skifter. Er man i tvivl om man er 

for indgående retning, bør man kontrollere sit søkort. Retningen er 

ofte markeret med en pil med 2 cirkler. 

 
Fem steder hvor man skal være særligt opmærksom 

 

Afmærkningen skifter følgende steder: 

 

 Limfjorden 

(Vest for Aalborg) 

 Vadehavet 

(Syd for Esbjerg) 

 Als sund ved 

Kong Christian d. 

X's bro  

(Vest for Sønder-

borg) 

 Svendborg 

sund  

(Syd for Svend-

borg)  

 Ulvsund ved 

dronning Alexan-

drines bro  

(Vest for Stege) 

 

Retning for indgående 
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Vejle Fjord Festival 

Vejle Fjord Festival 

Igen i 2022 blev der afholdt Fjord Festival 

på Vejle lystbådehavn, og igen var det et 

overflødighedshorn af underholdning og 

aktiviteter. 

Der blev spillet musik af mange forskellige 

kunstnere, og på mange forskellige scener 

over hele havnen. Og der var musik for 

alle aldre, noget mere moderne 

end andet, men noget for alle. 

Lørdag aften kulminerede det 

hele med en stor koncert på 
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Vejle Fjord Festival 

Fjordenhus pladsen, og den blev efterfulgt af et kæmpe fyrværkeri ud over 

havnen imod øst, vel nok det flotteste fyrværkeri jeg nogensinde har set, 

muligvis også fordi vi så det fra båden, som var rimelig tæt på. 

Så endnu engang et flot arrangement af Vejle Kommune og Lystbådehav-

nen, hatten af for det. 

Se selv billederne her på siden.  
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Vejle Motorbådklub 

Stævnen 53, 7100 Vejle  

mail: vejlemotorbaad@mail.dk  

 
Bestyrelsen:  

Konstitueret Formand  Henrik Peetz  

Havnebestyrelse Telefon 20 18 08 71 

Pressekontakt mail: hp@vejlemotorbaadklub.dk 

 

Næstformand  xxxx  
Webmaster xxxx 

Havnebestyrelsen mxx 

 
Kasserer  Stephan Lade  

Bådforsikringer Telefon 28 93 49 63  

Suppleant Havnebestyrelse mail: sl@vejlemotorbaadklub.dk 
Medlems håndtering 

 

Sekretær  xxxxx  
Protokol, Referater xxxxx  

Annoncesalg, Bladudvalg xxxxx  

 
Best. medlem  Jan Monge Hansen 

Havnebestyrelse, Kurser Telefon 40 78 24 66 

 mail: jmh@vejlemotorbaadklub.dk 
 

Best. medlem  Lykke Madsen 
Aktivitets koordinator Telefon: 23 82 79 79 

 mail: lm@vejlemotorbaadklub.dk 

 
Best. medlem  Carsten Gæbe Povlsen 

VMK blad Telefon: 20 73 82 73 

redaktør mail: cp@vejlemotorbaadklub.dk 

Jeg har nu siden marts 2018 redigeret VMK bladet, som jeg overtog efter 

Bruno, det har været en spændende og sjov opgave. Det er blevet til 21 

blad udgivelser i den periode. 

Jeg planlagde at stoppe og lade nye kræfter tage over, for at få lidt foran-

dring og nye øjne på bladet, men efter samtaler med den konstitueret  
formand Henrik er vi blevet enige om at jeg fortsætter med VMK bladet. 

Jeg beklager hvis den mail i fik omkring min afgang, har givet jer proble-

mer. 

Sejlerhilsen Carsten Gæbe Povlsen 

Fra redaktøren 

mailto:vejlemotorbaad@mail.dk
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Kontortider 
Marts-oktober: Mandag & Tirsdag 11-12 
   Onsdag & Fredag 11-12 
   Torsdag  15-18 
November-februar: Mandag  11-13  
   Torsdag  15-17  

Telefon +45 20283990 
Email: vl@vejlelystbaadehavn.dk 

VMK Klumme 1. kvartal 2023 

 

Nu er foråret på vej, og vi glæder os meget til sol, lys og MASSER af sø-

sætning.  

Kranen og slæbestedet bliver vores omdrejningspunkt fra midten af marts 

og et par måneder frem.  

Hér vil I møde Søren og vores nye Havneassistent Michael. 

 

Det betyder, at både der har været i vandet vinteren over, fra 15. marts 

2023 skal have fundet tilbage til deres oprindelige plads for sommersæso-

nen. 

 

Bådmærker og frihavnsmærker for 2023 kan fra 20. marts afhentes på 

kontoret mandag-onsdag mellem 10-12, torsdage mellem 14-17 og fredage 

mellem 10-12. Hér kan også købes nye klub- og VLH standerflag mm. 

 

Der er opsat nye redskabsstativer med kost og muslingeskraber ved hver 

Bro – Vi håber, at I alle vil hjælpe til at holde rent og muslingefrit.  

En lille bøn; HUSK, at sætte redskaberne på plads, så din nabo også kan 

have gavn heraf. 

 

Vi har igennem længere tid ønsket os en mere brugervenligt Havneauto-

mat. Det er nu igangsat, og vi forventer levering i slutningen af marts.  

Vi håber, I vil have tålmodighed i installationsfasen, og at vi sikkert også 

fjumrer med det i starten. 

Denne sommer vender de hyggelige havnekoncerter tilbage den sidste 

torsdag i maj, juni og juli – Så sæt kryds og tag bare hele familien med. 
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Vejle Motorbåd Klub 

Stævnen 53, 7100 Vejle 

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

 

www.vejlemotorbaadklub.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 

sejlere, bladet trykkes i 450 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 Gæbe Povlsen  

mail:  vmkvejle@gmail.com 

 

Betaling til Kasserer Stephan Lade på konto: 9560-0002801094 

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

Med venlig hilsen 

John Nielsen  tlf.. 20 65 16 68  mail : jhn@vejlemotorbaadklub.dk  

Medlemsnummer: 

Fornavn efternavn 

Adresse 

Post Nr, By 


