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Bestyrelsen har ordet 

Sommeren er over os, måske ikke lige det bedste vejr for nogen, men blæsten, 
suset i masterne i havnen, og de stillestående dage og aftener, kan ikke øde-

lægge følelsen af frihed og ro, når fortøjningerne løsnes, og båden stille forla-
der havnen, med max 3 knob. 

Tour de France har været afholdt i Vejle, hvis nogle skulle være i tvivl. Det 
var en spændene dag, med en helt fyldt havn, gule cykler, gule trøjer, gule flag 

på både osv. Vejle viste en rigtig feststemning inkl. på havnen, Jeg var selv på 
arbejde den dag, men fulgte det hele både på fjernsyn og andre medier. Det 

har været en stor omgang for Hans Jørgen og co. at få havnen gjort klar til 
denne store dag. Jeg vil fra bestyrelsens side gerne sige mange tak for den fine 

opbakning hele vejen rundt. 
Mange er på sommerferie i disse dage med bådene, hvor der igen i år, er fyldte 

havne, manglende plads osv. Men mit indtryk er at de forskellige havnefoge-
der rundt omkring i Danmark, kæmper en brav kamp, og for tingende løst til 

alles tilfredsstillelse. Jeg har i hvert fald ikke oplevet andet. Jeg kan forstå 
rundt omkring at det er blevet kutyme at der bliver ringet til havnefoged for at 

høre om der er plads, og at man så gerne vil reservere en plads. De havnefoge-
der jeg har talt, har sagt ”Der er altid plads til en til” så folk behøver ikke rin-

ge. Men sådan er vi jo alle forskellige. Jeg har dog desværre oplevet en del 
gange, at folk hellere vil sidde og nyde en kold øl eller kaffe, mens der er nog-

le der kæmper med at ligge til. Jeg tænker dog ikke det gælder VMK medlem-
mer, det er min fornemmelse at alle hjælper alle uanset alder eller type båd. 

Der kommer en del anmodninger på vores Facebook gruppe, men husk der er 
4 spørgsmål der skal besvares før der kan lukkes medlemmer ind. Fortæl det 

gerne videre. På Facebook gruppen, må der gerne deles billeder fra vores ture, 
gode og dårlige erfaringer fra vores ture til andre steder, spørgsmål efter råd 

og hjælp. 
Der er kommet mange gode forslag til forbedringer på havnen, som vi nu vil 

gennemgå og forsøge at nå til måls med nogle af dem. Der er både kommet 

mindre forbedringer, samt store forbedringer, tak for alle jeres forslag. Besty-
relsen har henover sommeren måske virket lidt stille grundet ferier osv, men 

der arbejdes stadig med tiltag og ønsker for et bedre havnemiljø, havn nye 
standerflag osv. Mere herom senere 

Til sidst men ikke mindst. Rigtig god sommer til alle sejlere og husk: 
”Vi sejler ikke fordi der et hav, men fordi der en havn” 

Med sejler hilsen, Henrik Peetz 
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    Vejle Motorbåd-Klub  

Klubben for sejl-, speed- og motorbåd sejlere.      Stiftet 16 december 1932    

 
    90 års fødselsdag 

 
Det fejres den. 13 november 2022,  kl. 13-17 

i Vejle Boldklubs lokaler, Roms hule 5, 7100 Vejle. 
 

Kl. 13-17 er der reception, hvor klubben, Vejle Motorbåd Klub, 

byder på lidt vådt og tørt til ganen.  

 

Tilmelding nødvendig i klubbens nye medlemsportal. Eller på mail 
kontakt@vejlemotorbaadklub.dk  senest 1. november (husk antal) 

 

På dagen vil klubben præsentere en retrospektiv udstilling om klub-
bens lange, og til tider glorværdige historie.  

 

Der vil være muligheder, for at vinde præmier for de fremmødte. 

 
Det kan oplyses, at der er parkeringsmuligheder ved VB´s lokaler 
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Kalender 2022 

Venligst hold jer opdateret på hjemmesiden vedrørende kom-

mende arrangementer. 

Lørdag—Søndag  

10-11 september 

Kl. 10:00—14 

Sejlerstuen 

Udlevering af nye medlemskort, til de som 

måtte befinde sig på havnen 

Torsdag 29 september 2022 

Kl. 19:00 
Sejlerstuen 

Tøseklubben hyggeaften 

Tirsdag 18 oktober 2022 

Kl. 19:00 
Sejlerstuen 

Klubaften 

Foredrag omkring sikkerhed ombord 

Torsdag 27 oktober 2022 

Kl. 19:00 
Sejlerstuen 

Tøseklubben hyggeaften 

Torsdag 17 november 2022 

Kl. 19:00 
Sejlerstuen 

Tøseklubben hyggeaften 

M/ Glôgg og æbleskiver 

Fredag 18 november 2022 

Kl. 13:00 - 17:00 

VB´s lokaler 

Reception ved 90 års VMK´s fødselsdag 

Roms Hule 5, 7100 Vejle 

Fredag 25 november 2022 

Kl. 18:00 
Sejlerstuen 

Julefrokost i Tøseklubben 

Opråb til alle medlemmer!! 

Nu er dette års sejlersæson snart ved at gå på held, og når næste 

blad udkommer skriver vi december. 

Har i nogle gode oplevelser fra denne sommers sejladser, må i ger-
ne sende dem til adressen herunder. Alt har interesse, flinke havne-

fogeder, fantastiske havne i har besøgt, og måske nogle nye anker-

pladser i vil dele med vi andre. 
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Dette blads forside 

Hvem husker ikke da Tour feberen var over os alle, da var der 

gang i den på havnen. 

 

Denne flotte skulptur på havnefronten vil for altid minde os 

om touren, og hvor stolte vi alle blev over Jonas Vingegaards 

store præstation. 

Også herfra skal der lyde et stort tillykke Jonas 

 

Nye medlemmer 

Rasmus Vejrum 7100 Vejle 

Nicklas Høj Nielsen 

Anne Tinbæk 
7100 Vejle 

Tobias Grønlund Pedersen 7100 Vejle 

Mio og Lene 7190 Billund 

Brandur Poulsen 6700 Esbjerg 

Eirikur Andras Matras Olsen 7100 Vejle 

Kim Refsgaard 8600 Silkeborg 

Elmedin Bratic 7330 Brande 

Simon Jensen 7100 Vejle 

Allan Brink Jacobsen 7100 Vejle 

Carsten Møller Nielsen 7160 Tørring 

Michael Gasbjerg 7100 Vejle 

Bjarke Sørensen 6771 Gredstedbro 

Jens Graversen Eg 7120 Vejle Ø 

Christian Thøming 8722 Hedensted 

Bjarke Fogh Jensen 7100 Vejle 

Rigtig hjertelig velkommen til alle nye i VMK 
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Grillfest i ”Tøseklubben” 

Fredag den 20. maj var 

sidste gang inden sommer-

ferien i "Tøseklubben". 

 

Traditionen tro havde vi en 
grillaften, hvor vi kæmpe-

de om en plads på grillen 

til vores kød, som vi havde 

med hjemme fra.  

Jeg havde sørget for det 

store salat bord, som også 

blev godt besøgt.  

Under tallerken, havde jeg 

lagt en seddel med et tal 

på, og havde de sammen 

tal i en skål, som de skulle 

trække, så alle kom til at 

sidde tilfældig.  

 

Vi havde en rigtig hyggelig 
aften og snakken gik ly-

stig, og inden vi gik hjem, 

ønskede vi hinanden en 

god sommer og sagde på 

gensyn til september. 

Ingrid 
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At sejle på vandet er noget vi alle holder meget af og nyder. 

Men hvem siger det absolut behøver at være i saltvand, og på vand med de 

store dybder.  

Det tog jeg op til overvejelse her i foråret, og valgte en tur på Gudenåen 

sammen med 2 venner, Ove på 65 år og Peter på næsten 72 år, underteg-

nede, er 70 år, så altså en rigtig herretur, vi var alle 3 indstillet på en god 

tur, Ove har også sejlbåd, som er hjemme-

hørende i Svanemølle havn ved Køben-

havn. Peter har været gast (gæst) hos mig 

et par gange på min båd. 

Vi mødtes i Tørring søndag aften i silende 

regn, kanoerne skulle ankomme mandag 

morgen kl. 8, så vi ville være klare. Vi observerede godt de smil konerne 

havde omkring læberne da de forlod os i regnen, og med telte der skulle 

slås op, vi havde hver et lille enkelt mands telt.  

Men teltene kom op og vi vandrede til den lokale brugs i Tørring for at 

proviantere, og det med tanke på at en kano jo ikke har hverken toilet eller 

køleskab, eller andre af de fornødenheder vi ellers er vant til, det eneste vi 

ikke ville savne var VHS radio, da vi for-

ventede landkending på hele turen. 

Det lykkedes os at få aftensmad uden for 

mange problemer, og så lige en Irish Cof-

feé inden vi krøb i hvert vort telt. 

Næste morgen vågnede vi til en skramlen som var aflæsning af kanoerne, 

så nu var der ingen vej tilbage. 

En anderledes sejltur 

Fortsættes side 13 
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Jeg havde en ide om at vi 
"tøser" skulle på en lille udflugt, 
ud på en lille sejltur, til Brejning 
eller Andkær Vig. 
Vi skulle hver især komme med 
en frokost ret, og jeg ville sørge 
for smør, brød og drikkelse. 
Vi blev enige om mandag den 

13. juni kl. 11, hvor vi skulle 
mødes ved ”Klumpen” (Ingrids 
LM27).  
Hvis vejret var dårligt ville vi 
afholde arrangementet i Sej-
lerstuen. 
Der var 7 havde meldt sig og 
jeg som nr. 8. Det var heldigt 
for det er netop hvad Klumpen har plads til. 
Men ak og ve! Klumpen havde sin egen ide om det, Klumpen ville 
ikke sejle med alle de søde piger denne dag, så den lavede et 

frækt træk.  
På sidste tur til Juelsminde i pinsen, 
havde den lækket en masse olie, at 
skipper var blevet rådet til ikke at 
sejle, før en motormand havde set 
på det. 
Så sejlturen blev desværre aflyst, 
men pigerne ville gerne mødes alli-
gevel. 

 
Så 8 plus en tilløber stillede op kl. 11 i Sejlerstuen med hver sin 
spændende frokost ret. Vi fik en rigtig hyggelig dag, med masser af 
hygge og snak, og vi blev enige om, at dette måtte vi lave om igen 
n anden gang. 
Ingrid 

Afbrudt sejltur 
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Vi fik alt vort gods lastet i kanoerne, og sluttelig os selv med lidt besvær, 

men uden vandgang, så vi kunne starte ud med tørre bukser i det mest 

herlige solskin. Vi havde planeret med at komme til Aastedbro første dag 

ca. 20 km, hvor der var en overnatningsplads for kanofarer, efter de første 

par timer begyndte det at gå bedre og kanoerne satte sig ikke mere så me-

get på tværs af åen som i starten. På første dagen blev vi overhalet af flere 

kanoer, men til vort forsvar vil jeg sige at personerne i de kanoer var 

mindst 40 år yngre end os. Det er en pragtfuld tur fra Tørring ud imod 

Aale krat masser af siv og køer langs bredderne, åh ja! Og så lige en milli-

ard million hestebremsere, som bed godt fra sig, og vi klaskede løs, en 

ulige kamp, som vi dog snart kunne sejle fra. 

Hen på eftermiddagen nåede vi 

Aastedbro, og vi fik rejst vore 3 

mini telte, de er så små, at hvis du 

ønsker at skifte mening i løbet af 

natten, så er du nødt til at kravle 

udenfor. Vi havde været så forud-

seende selv at medbringe brænde 

til bål, det betød at vi kunne få varmt mad til aften, som blev rigtig bål 

mad, et kyllingebryst og en halv spidskål til hver på en rist i bålet, mums 

hvor det smagte, og rødvin fra karton hjalp 

også til. Sikke en hyggelig aften omkring 

bålet, med den sidste vin og en Irish Coffee, 

dog skulle naboteltet lige låne bålet til deres 

aftensmad, en ung far fra Hvidovre med 3 

En anderledes sejltur 
Fortsat fra side 9 

Fortsættes side 17 
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En anderledes sejltur 
børn på kanotur. Andre naboer fik også træ af os til deres bål, så det blev 

en hyggelig aften med flere telte og bål på pladsen. 

Næste morgen blev vi vækket af fuglekvidder og en sol der lunede godt op 

inde i teltet. Vi fik rodet op i gløderne, så vi kunne få gang i bålet til mor-

genkaffen. 

I dag havde vi planeret med at nå Voervadsbro ca. 21 km. Området vi sej-

lede i dag var helt anderledes end i går, i dag var der meget mere bevoks-

ning, ja såmænd sejlede vi igen-

nem flere små skovstrækninger, 

hvor træerne hang ud over åen, 

næsten som om bladene ville ned 

for at drikke af det klare vand. Og 

sikke en bragende ro der var, van-

dets sagte rislen med fuglene der 

kvidrede og med gøgens kukken som en slags bas i koncerten. For 40 år 

siden var jeg sidst på Gudenåen og dengang var træerne klippet og ordnet, 

men nu får de lov til at gro som de vil for at skabe biodiversitet, helt fanta-

stisk at opleve, nogle steder føler man det som om, at man befinder sig 

midt i Amazonas jungle, og forventer at se små indianere med pusterør 

bag næste sving af åen. 

Vi lavede et lille stop ved Gudenåens Camping for at proviantere til af-

tensmaden, som nævnt tidligere havde vi ikke køleskab ombord, og så 

skulle vi lige have strakt benmusklerne og musklerne i ballerne, jeg er 

sikker på at jeg var helt blå bagi, godt nok var det venner jeg var sammen 

med, men de fik ikke lov til at tjekke alligevel. Og til vort held havde de 

Fortsat fra side 13 

Fortsættes side 19 
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En anderledes sejltur 

Hancock fadøl på campingpladsen, den gjorde godt, vi var også så tørre i 

halsen, at kun sidste halvdel af øllet nåede bunden. 

Jeg kunne blive ved og ved med at fortælle hvor smukt det det var, men vi 

skulle videre, kanosejlads efter kl. 18 er forbudt og vi havde stadigvæk et 

godt stykke at sejle, så padlen dybt i vandet og af sted, kl. 17:50 nåede vi 

Voervadsbro rasteplads for kanoer, meget fine faciliteter med mulighed 

for bad og toilet samt opvaskeplads. Aftensmaden i dag var rigtig bål mad, 

når lillemor nu ikke er med. Det eneste de 

havde på campingpladsen var spagetti, 

cocktailpølser og pastasauce, nå det hele i 

en gryde og ind i bålet, det bliver vel fær-

digt engang, godt at vi havde endnu en 

dunk vin til at fordrive ventetiden med. Maden smagte som man kunne 

forvente, men nå! så smager en Irish Coffee ekstra godt bagefter, men 

først skulle gryden rengøres til kaffevandet, vi havde kun en gryde med på 

turen. Det lykkedes os at få solen lagt i seng ved 10 tiden, dog blev vi op-

pe lidt endnu for at sikre os, at den ikke kom op før aftalt. 

Næste morgen blev så sidste dagen og vi skulle nå helt ind til Ry, og i dag 

skulle vi ind over nogle af søerne, og det betød fysisk arbejde, da vi nu 

ikke havde strømmen til at hjælpe os, og ifølge kortet var der langt, så ”på 

med pilen Palle” og derudaf, første halv-

del op til Klostermøllen var helt eventyr-

ligt smukt, hvis der var smukt i går, ja så 

var dette bare smukkere end smukt, meget 

svært at beskrive, 
Fortsættes side 21 

Fortsat fra side 17 
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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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En anderledes sejltur 

ligeledes på denne strækning var der mange steder hvor bunden var helt 

oppe under overfladen, så det betød lidt ekstra manøvrering så vi ikke gik 

på grund. 

Ved Klostermøllen skulle kanoerne op og trilles på vogne forbi selve møl-

len, det gjorde vi faktisk også i går ved Vestbirk kraftstation. 

Men som sagt var her eventyrligt smukt, helt Hollywood stil når de er 

bedst, efter Klostermøllen skulle vi også igennem en lang kanal under 

vejen, her måtte vi lægge os ned i kanoen, og med næsen 10 cm fra loftet 

gled vi igennem kanalen som nok var 50 m lang, så skulle der ellers arbej-

des, i dag blæste der en strid vind fra østlig retning, det vil sige næste lige 

imod os, så nu skulle der arbejdes hen over søerne, holdt man pause et 

øjeblik lagde kanoen sig straks med siden op i vinden. Her på søerne mød-

te vi flere andre sejlere end noget andet sted på turen, og ikke kun kanoer, 

men også Paddle boards, kajakker og helt almindelige både med påhængs-

motor. 

Ved Ry kunne vi sejle under hovedvejen i en kanal, inden vi kom frem til, 

hvor vi skulle aflevere vore kanoer igen. Oves kone var på pletten og hen-

tede os, det gik lige netop at få alt pakket i bilen, og så gik det herefter 

hjemover. Dog nåede vi lige en kæmpe stor isvaffel. 

En kanon tur som varmt kan 

anbefales, vi har allerede 

besluttet, at næste år tager vi 

et stykke mere af Gudenåen, 

så vi til sidst måske kan sejle 

ud i Kattegat, hvem ved! 

Fortsat fra side 19 



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

 

22 



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

 

23 

Askespredning over vand 

Siden 2009 har det været lovligt for pårørende til en afdød, at spre-
de aske over vand efter en kremering af afdøde, dog skal der søges 

tilladelse af afdøde selv på Borger.DK, ved at udfylde en formular. 

Har afdøde blot lagt et stykke papir med ønsket i det efterladte ræk-

ker det også. Har afdøde ikke søgt, men givet udtryk for det overfor 
familien, kan der søges dispensation. 

Derfor oplever vi som bådklub at flere og flere henvender sig, for at 

høre om muligheden for en sidste sejlads for afdøde, netop for at de 
kan sprede asken over vandet. Det lyder ret simpelt og de fleste vil 

rigtig gerne hjælpe i sådan en situation. 

 
Regler for selve spredningen 
 Askespredningen skal foregå over åbent vand, 
det vil sige over havet eller over større fjorde eller 
bugter. Det er ikke tilladt at sprede asken over en sø. 
Det er heller ikke tilladt at sprede aske over land. 
Det er de efterladte, som skal sørge for at få asken 
spredt, og spredningen af asken skal foregå på en 
måde, der ikke vækker opsigt. Bedemanden kan også 
stå for askespredning. 

Det er ikke tilladt at sænke urner med aske i havet.  
 

Men der er nogle helt klare regler i forhold til sejlads med passage-

rer, som er afstukket af Søfartsstyrelsen, dem er man er nødt til at 
skulle overholde, såfremt man ikke ønsker at komme i en juridisk 

klemme. Så næste gang du bliver spurgt om en sådan sejlads, tænk 

dig godt om! 

De eneste som du rent faktisk kan sejle med er familie medlemmer 
og nære venner, uden at de betragtes som passagerer, ej heller må 

der være aftalt nogen som helst form for betaling eller anden form 

for kompensation, det gælder både diesel, benzin ja selv en flaske 
vin er at betragte som en form for betaling. Vil du være på den sikre 

side, kan du henvise til de både som normalt sejler med passagerer, 

sightseeing turbåde, nogle store ribbåde, både med fiskere i Lille-
bælt og lignende. Flere bedemænd kan også hjælpe Fortsættes side 24 
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Askespredning over vand 

Nedenstående er klippet fra Søfartsstyrelsens hjemmeside 
 
Hvad dækker begrebet "erhvervsmæssig passagertransport"? 

 

Begrebet "erhvervsmæssig passagertransport" skal forstås bredt. Det er 

her væsentligt, om der foreligger en aftale om passagertransport. Det er 

typisk tilfældet, hvis der gives en modydelse for passagertransporten. Di-

rekte betaling med f.eks. kontanter, naturalier eller på anden måde må 

betragtes som et holdepunkt for at antage, at der foreligger en erhvervs-

mæssig passagertransport. Der kan efter omstændighederne også forelig-

ge erhvervsmæssig passagertransport, når der ydes indirekte betaling. Det 

kan f.eks. være tilfældet i forbindelse med sponsoraftaler. 
Der foreligger typisk også en aftale om transport af passagerer og dermed 

om erhvervsmæssig passagertransport, hvis en sejlads åbnes for en brede-

re kreds af deltagere end familiemedlemmer samt nære venner og bekend-

te. Ved en åbning for et bredere publikum mister sejladsen sin oprindelige 

karakter som privat og ikke-erhvervsmæssig. I stedet bliver den offentlig 

og erhvervsmæssig. Det gælder, uanset om den bredere kreds af deltagere 

betaler for sejladsen. 

Ved vurderingen af, om en konkret passagertransport må anses for er-

hvervsmæssig eller ikke-erhvervsmæssig, er det underordnet, om skibet 

permanent eller kun lejlighedsvis benyttes til erhvervsmæssig passager-

transport. Det har heller ikke betydning for en konkret passagertransports 
status, om passagererne evt. deltager i fremdriften af skibet, f.eks. ved at 

ro eller padle. 

I sidste instans afgør domstolene, om en konkret sejlads kan kategoriseres 

som erhvervsmæssig passagertransport. I øjeblikket foreligger der dog 

ikke en domspraksis på området. Søfartsstyrelsens vurdering af, om en 

konkret sejlads kan anses for en erhvervsmæssig passagertransport, kan 

indhentes ved at skrive til mrj@dma.dk. 

 
 

Fortsat fra side 23 

https://www.soefartsstyrelsen.dk/sikkerhed-til-soes/sikkerhed-for-passagerer/forsikring-for-passagerer/faq-om-forsikring-for-passagerer
mailto:mrj@dma.dk?subject=undefined
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Sejl sikkert kursus aften 

De seneste år er medlemstallet steget kraftigt i VMK, det vil sige mange 

nye medlemmer som sikkert gerne vil høre om emner som ”Sejl sikkert” 

ja selv garvede sejlere kan måske lære et 

eller andet, da alting jo ændrer sig hurtigt i 

disse tider, tænk blot på de mange APP´s vi 
kan installere på vore Smartphone, og som 

helt sikkert kan have en afgørende betyd-

ning hvis uheldet er ude, og uheld samt 

motorskader kan alle komme ud for, og 

oftest er det i dårligt vejr, hvor det er ekstremt vigtigt at du kan holde ho-

vedet klart, og agere som skipper på din båd, for at undgå en panik situati-

on. 

I den anledning har vi fra bestyrelsen kon-

taktet ”Sejl Sikkert” som er en del af Dansk 

Sejlunion, de sender en af deres uddannede 

instruktører, som vil i løbet af aftenen tage 

os igennem nogle af de ting, som kan fore-
komme, og hvad vi selv kan gøre for at 

forebygge et uheld ombord, og ligeledes 

fortæller han også om VHF radioen og 

hvilken stor betydning den kan have, 

og ikke mindst redningsveste, hvor 

mange sejler ikke rund med selvoppu-

stelige veste, som måske skulle have 

været serviceret for flere år siden. In-

struktøren har derfor bedt os om at 

nævne, at i meget gerne må tage jeres 

selvoppustelige veste med denne aften, han vil sammen med jer så vise jer 
hvad i skal gøre for at tjekke dem. 

 

Så lad os have en hyggelig aften sammen, hvor vi  måske bliver klogere, 

eller i det mindste får genopfrisket hvad vi allerede ved, 

 

Tirsdag den. 18 oktober kl. 19:00 i sejlerstuen 
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Som flere måske har bemærket er der kommet et nyt tiltag fra Hav-
nemesteren og hans personale. 

 

Ud langs hovedbroen er der ble-

vet monteret 4 stykker nye red-
ningslejdere, således at uheldige 

personer der falder i vandet kan 

finde deres vej op igen i sikker-
hed. 

De 4 lejdere har havnen søgt om 

hos Trygfonden og fået bevil-
get.  

 

Det smarte ved disse nye lejdere 

er, at de har solceller monteret 
og dermed kan oplade batterier, 

som vil gøre, at de er oplyst når 

der er mørkt. 

Man håber på fra havnens side, 

at der vil blive bevilget flere af 
denne type lejdere, således at alle 

lejdere kan blive udskiftet. 

Det vil virkeligt være et kvante-

skridt for sikkerheden i vores 
havn.  

 

Godt arbejde af Hans Jørgen og 
hans medarbejdere. 

 

Og rigtig stor tak til Trygfonden. 

Nye sikkerheds lejdere 
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I mange år har det altid været sådan at man selv skulle klippe 

sit medlemskort ud af bladet som udkommer i marts. 

Men tiden er ligesom løbet fra den slags, og da mulighederne 

for selv at kunne printe er tilstede, har bestyrelsen valgt, at nu 

skal der rigtige medlemskort til. 

Disse er printet og næsten klare til udlevering til samtlige 

medlemmer, men da porto hos Post Nord har nået uanede høj-

der, har vi besluttet at udlevere dem vi kan i weekenden: 
 

12-13 september i tidsrummet kl. 10 til ca. kl. 14 

 

Dette for de som har mulighed for det, eller som alligevel skal 

have tjekket båden i week-

enden. 

 

Hvis vi brænder inde med 

rigtig mange kort, må vi fin-

de på en anden løsning til at 

få distribueret resten, vi skal 

nok sikre at kortet kommer 

frem til alle. 

 

Nye medlemskort i VMK 
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Ofte når vi sejler, er det lillemor eller en anden gast, som bliver sendt på 

fordækket, når vi anløber en havn og der skal fortøjes. Men selvfølgelig 

skal de være klædt rigtigt på til opgaven, så derfor læs herunder trin for 

trin hvorledes der fortøjes til klampen på båden. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lær klampestikket 
Trin for trin 

Lad rebet gå under klampen. 

Kryds rebet ind over klampen. 

Fortsæt så rebet tager en halv omgang 

om klampen, det er vigtigt at du ikke 

tager en fuld omgang, da stikket så kan 

låse under belastning. 

Læg rebet om klampen længst væk fra 

belastningen, så den stående part åbner 

væk fra klampen 
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Lær klampestikket 
Trin for trin 

Stram til og få orden på det overskyden-

de tov. 

Læg løkken om klampen. 

Lav en løkke hvor den halende part er 

nederst. 

Kryds over klampen endnu engang 
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Vejle Motorbådklub 

Stævnen 53, 7100 Vejle  

mail: vejlemotorbaad@mail.dk  

 

Bestyrelsen:  

Formand  Jørgen Helvig Sørensen 

Havnebestyrelse Telefon 20 67 12 22 

Pressekontakt mail: jhs@vejlemotorbaadklub.dk 

 

Næstformand  Henrik Peetz  

Webmaster Telefon 20 18 08 71 

Havnebestyrelsen mail: hp@vejlemotorbaadklub.dk 

 

Kasserer  Stephan Lade  

Bådforsikringer Telefon 28 93 49 63  

Suppleant Havnebestyrelse mail: sl@vejlemotorbaadklub.dk 

Medlems håndtering 

 

Sekretær  John Nielsen  

Protokol, Referater Telefon 20  65 16 68  

Annoncesalg, Bladudvalg mail: jhn@vejlemotorbaadklub.dk  

 

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 

At tænke sig at i 1932 blev VMK dannet 

af nogle sejlglade mennesker, og nu 90 

år senere, kan vi stadigvæk nyde godt af 

deres fremsynethed.  

Af andre 90 års jubilarer i år, kan næv-
nes LEGO I Billund, og vel nok Dan-

marks flotteste skib Kongeskibet. 

Billedet: 

VMK´s medlemmer ved klubhus i 1935 

Husk VMK´s 90 års reception 

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 

 

 

Klumme til VMK klubblad 

 

Her i skrivende stund, start august, kører sæsonen på højeste blus med 
mange glade gæstesejlere og autocampere, der besøger Vejle Lystbåde-

havn. 

Årets første halvdel har budt på tiltrængt – og bekostelig – vedligehold 

samt en meget ressourcekrævende planlægning af Tour de France. Tænk 

at alt klappede så fantastisk med starten fra Strandgade; og at vi tilmed fik 

etapevindere og en samlet vinder i Jonas Vingegaard!  

Lige efter Tour de France, gæstede Visens Skib Vejle Lystbådehavn på 

deres sidste sommertourné. Aftenen var godt besøgt til trods for svigtende 

vejrguder. Tak til Visens Skib og deres mange besøg gennem årene. 

Weekenden den 27-28. august er det tid til Vejle Fjordfestival 2022. Det 

bliver helt forrygende med en masse spændende aktiviteter. 

En stor TAK til alle I sejlere for jeres imødekommenhed og hjælpsomhed 
over for vores gæster i havnen. Det har stor betydning for vores havns 

popularitet. 

 

Go vind og vi ses på havnen 

Hans Jørgen Jensen 

Havnechef 
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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 


