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VMK’s bestyrelse 

 

Formand : 
 Claus Ryeskov 
 Kærsangervej 10 
 2400 Kbh. NV 
a: 38347204 
E-mail: cry@vip.cybercity.dk 
 
Kasserer: 
 Kurt Neldahl 
 Hjortholmsvej 12 B. 
 2830 Virum 
a: 45831110 
 
Næstformand: 
 Georg Norup 
 Bjerrelund 46 
 2660 Brøndby Strand 
a: 43734430 
E-mail: ag.norup@get2net.dk 
 
Bestyrelsemedlem / Sekretær: 
 Henrik Stiberg 
 Syvhøjvænge 52 
 2625 Vallensbæk 
a: 43620692 
E-mail: hs.stigberg@vip.cybercity.dk 
 
Bestyrelsemedlem: 
 Kim Rasmussen 
 Galgebakken Sønder 2,1a 
 2620 Albertslund 
a: 43646120 
 
 

Redaktion 
 

Redaktør: 
 Frode W. Nielsen 
 Jerismosevej 54 
 2670 Greve 
a: 43600610 
FAX: 43977269 
E-mail: fwn@forum.dk 
 
 
Artikler og fotos i VMK Bladet må 
ikke udnyttes i annoncer og anden 
kommerciel sammenhæng uden 
redaktionens skriftlige tilladelse. 
 
Eftertryk er kun tilladt med tydelig 
kildeangivelse. 
 
 

VMK 
Bladet udkommer 4 gange årligt. 
 

Atikler og anmeldelser, der ønskes 
optaget i VMK Bladet, sendes til 
redaktøren eller bestyrelsen. 
 

Sidste frist for indlevering af stof 
er den 1. i månederne: 
februar, maj, august, november. 
 
 
For-
sidebilledet: 
Jørgen Skovsende med  
”det hvide spøgelsesskib Bellona”  
en korvette i Triton klassen 

Se artiklen side 20. 
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Godt Nytår  

alle sammen, og velkommen ind i 
et nyt århundrede. Lige som sidste 
år er kalenderen allerede fyldt op 
med gode sager. Der bliver knald 
på, og det bliver svært at vælge 
hvilke arrangementer man skal 
deltage i. 
 Vi starter allerede op den 3. marts 
i Bella Centret med Både i Bella 

2000. På fuld drøn. 
Aage Westergaard står 
for al kontakt til Bella 
Centret. Han skriver 
breve og forhandler 

om størrelsen af standen, sågar har 
Aage været derude for at møde 
dem personligt med chokolade og 
det hele, men forgæves, der var in-
gen hjemme den dag. Så jeg håber, 
at chokoladen smagte godt?   
Hans Jørgen Blitz og 
Georg Norup står for 
planlægning og korrige-
ring af selve standen. Så 
husk lige at ringe og 
melde dine både til, så de har no-
get at arbejde med. Jeg glæder mig 
allerede til at være med igen på 
Både i Bella 2000. Vi ses derude. 
 
Udendørssæsonen starter den 30. 
april i år. Også kører det bare der-
ud af med 4 x klubmesterskaber, 
Helsinge, Åbne Jyske Mesterskab, 
Rødvig, sommerudflugt, Nordisk 

mesterskab, Gentofte- og Damhus 
søen rundt plus vores egne sejlda-
ge.  
Puha, det bliver hårdt, men sjovt. 
Og som sidste år,  prøver jeg på at 
deltage i alle arrangementerne bå-
de inden og uden for klubben, så 
hvis ikke du lige ser ryggen af for-
manden om søndagen, så tænk lige 
på ”at nu repræsentere formanden, 
VMK rundt omkring i Danmark 
eller udlandet”. Og så kan det jo 
være, at der falder en lille historie 
af, ved næste søndagssejlads eller i 
vores kanongode klubblad. Tænk 
positivt.         
     
Temaaftner: 
Sidste år havde vi besøg af Henrik 

Breting fra ”Stoppe hob-
by” på Frederiksberg. han 
fortalte om Air brush be-
maling. Han forklarede, 

hvilke udstyr som man skulle bru-
ge, og hvordan man malede sine 
ting. Til sidst fik han arrangeret to 
kompressorer med hver sin male-
pistol, også var det bare med at 
komme i gang med at male. Det 
var sjovt. Jeg tror, at der var man-
ge medlemmer som var direkte på 
vej ud for at købe et sæt malegrej. 
Bare for at sidde og male på et 
stykke karton og lave streger og 
andre malerier. Jeg var i hvert fald 

(Fortsættes på side 4) 
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imponeret. Jeg håber på, at få ham 
ud igen i år og fortælle om Risen 
støbning.      
 
Carsten Wittrup afholdt en ½ times 
temaaften, om hvordan man sætter 
stævnrør og motor i sin båd. Car-
sten har lagt mærke til at folk laver 
rigtig flotte modeller og har brugt 
mange timer på det i løbet af vinte-
ren, og når den så kommer ud og 
skal sejle for første gang, så lyder 
det som en pose søm, når den sej-
ler. Og det er jo ikke så godt. Så 
Carsten tegnede og fortalt om, 
hvordan man kunne undgå dette. 
Og jeg tror, at folk fik noget at 

tænke over. Tak for 
indlægget……   Det er 
skønt når en af vores 
egne medlemmer gider 
at fortælle om deres er-
faringer, så vi ikke altid 

skal ud og hente en fremmed per-
son ind. Og jeg ved, at der er man-
ge, der sidder inde med en viden 
om hvordan man skal gøre, men 
det kniber nok med at stå foran en 
forsamling og fortælle om det. 
Men det er noget man skal over. 
Det ved jeg. Klø på kammerater. 
 
 
Vi var en tur på Switzer i Brøndby, 
og havde en rigtig god og informa-

tionsrig aften. Jeg vil gerne takke 
Lars Seistrup og Søren fra Switzer, 
for den tid de har brugt på at skabe 
en god aften for de 24 VMK’er 
som var til stede. Husk at du kan 
ringe og bestille tegninger af deres 
både. Der kommer en artikel og et 
par billeder her i bladet på et tids-
punkt.   
 
Klubmesterskab år 2000 
Bestyrelsen har afsat 4 datoer, som 
kan ses i vores kalender. Det bliver 
3 sejladser ud af 4, der bliver gæl-
dende. Jeg har efterhånden trukket 
Thomas Reichert ind i det som 
stævneleder og idemand, så det 
kan godt være, at han finder på no-
get andet. Men ind til videre bliver 
det på Naviga-banen. God træning 
til dem der skal deltage ved DM 
og NM.   
 
DM   
DM bliver jo afholdt, som I nok 
har hørt, af VMK. Og til sådan et 
stort arrangement, skal vi bruge 
alle de folk, der er har lyst til at gi-
ve en hånd med. Dem, som har op-
levet vores DM og NM i 1996, 
kender til VMK’s ambitioner, og 
det bliver i samme stil, med Pølse- 
og isboder, campingplads, wc og 
bad, stor fest på Korsagergård osv. 
Så der er masser af poster som skal 

(Fortsat fra side 3) 

(Fortsættes på side 5) 
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bemandes, så hvis du er god til no-
get, så kom frit frem, så du kan få 
et arbejdsområde. Der bliver af-
holdt et DM møde en af de næst-
kommende klubaftner, hvor vi for-
klarer, hvad vi skal, og medlem-
merne kan spørge og få uddelege-
ret nogle opgaver. 
 
NM 
Hvis der er nogle der regner med 
at skulle til NM i Norge, så vil jeg 
gerne have det at vide, for jeg skal 
lave et budget til Vallensbæk 
Kommune over vores udgifter, så 
de kan øremærke nogle penge til 
os. Vallensbæk  Kommune har 
budgetteret med 33000.- kr. som 
skal fordeles til alle idrætsudøvere 
i hele Vallensbæk. Ring hurtigst 
muligt, 38347204.     
 
 
Hold på hat og briller her i vinter-
kulden og vi ses i klublokalet hver 
mandag kl. 19:00 til 22:00 eller i 
svømmehallen hver anden lørdag 

kl. 14:00 til 16:00. 
 
 
Husk at tage dit VMK 
navneskilt på, så vi alle 

kan se, hvad du hedder. Hvis du 
har mistet skiltet, så kan et nyt kø-
bes for 30 kr.   

 
 
Claus Ryeskov 
 
PS. Har du husket at betale dit 
kontingent ????????   
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(Fortsat fra side 4) 

FORMANDEN 
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Generalforsamling 

d. 6/12-1999 
 
Inden generalforsamlingens start, 
blev afholdt et minuts stilhed til 
minde om de af vore kammerater 
vi mistede i 1999. 
 
Valg af dirigent 
Frode Nielsen blev foreslået og 
valgt som dirigent. 
   
Formandens beretning til god-
kendelse 
Formanden aflagde sin beretning 
for året der gik, og beretningen 
blev derefter enstemmigt god-
kendt. 
 
Kassererens reviderede regn-
skab fremlægges til godkendelse 
Derefter blev reviderede regnskab  
fremlagt af kassereren. Efter et par 
spørgsmål blev regnskabet enstem-
migt godkendt. 
 
Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsens budget og forslag til 
kontingentfastsættelse blev frem-
lagt. 
Efter en nogen debat omkring be-
styrelsens forslag til en ny senior-
takst (60+) blev kontingentet sat til  
afstemning. For stemte 14, imod 9 
og 2 undlod at stemme. Kontin-

gentet og budget blev således ved-
taget.  
 
Valg af kasserer 
Kurt Neldahl blev genvalgt. 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Bestyrelsesmedlemmer Palle Ras-
mussen og Rene Winther  ønskede 
ikke genvalg. 
Kim Rasmussen og Henrik Stiberg 
blev derefter enstemmigt valgt til 
bestyrelsen. 
 
Valg af suppleanter og revisor 
Som revisor blev genvalgt Hans 
Jørgen Blitz og som suppleant blev 
Børge Olsen valgt. 
 
Indkomne forslag 
Ole Dørge havde stillet forslag om 
indkøb af et stk. air brush kom-
pressor til udlån. Forslaget blev 
trukket tilbage, da Rene Winther 
har en til udlån. 
Bestyrelsen havde stillet forslag 
om totalt rygeforbud i det store 
klublokale. Rygeforbudet skulle 
gælde alle dage. Dette forslag blev 
enstemmigt vedtaget. 
 
 
 
Eventuelt 

(Fortsættes på side 7) 
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Bestyrelsen ønskede at hverve 
medlemmer til et udvalg til afhol-
delse af Klubmesterskab 2000. Det 
lykkedes ikke at få sammensat et 
udvalg, Thomas Reichert har dog 
efterfølgende lovet at stå i spidsen 
for dette arbejde. 
 

Bestyrelsen ønskede at vejre stem-
ningen for afholdelse af DM i au-
gust 2000. Ved en vejledende af-
stemning blev der tilkendegivet et 
flertal for at afholde DM, og besty-
relsen arbejder derfor videre med 
planerne. 
 

Torben Plesbjerg  blev spurgt, om 
han ikke ville begynde at skrive til 
klubbladet igen. 
Det vil Torben ikke, da han føler 
sig censureret. Torben gjorde op-
mærksom på, at redaktøren ikke 
må  bruge tidligere artikler. 
 
Birger foreslog at bestyrelsen skul-
le ringe rundt ang. arbejde i klub-
ben. Bestyrelsen vil fremover an-
noncere i bladet eller på opslags-
tavlerne når der mangler hjælp. 
 
Thomas Reichert blev tildelt 
VMK’s hæderstegn og modtog et 
flot diplom for det store arbejde 
han har gjort for klubben! 
 
 

Claus gjorde opmærksom på, at vi 
alle skal huske udstillingen i Bella 
Center 3.-5. + 9.-12. marts år 
2000. 
 
Frode takkede for god ro og orden 
og således afsluttedes VMK gene-
ralforsamling 1999. 
 
Referent Henrik Stiberg.      
 

(Fortsat fra side 6) 
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Jeg undrer mig over, at der til gene-
ralforsamlingen ikke er så meget 
som en tak til de bestyrelsesmed-
lemmer, som går af. De har trods alt 
siddet der nogle år og gjort et stort 
stykke arbejde for klubben.  
 

Havde det derimod været en Formand eller en Kasserer, der var 
gået af, så havde man takket dem for deres arbejde, og de havde 
fået et par flasker vin. Sådan burde det også være for andre be-
styrelsesmedlemmer. 
  
Så kan man sige, at Formanden og Kassereren har et stort an-
svar – ja, men det er en enig bestyrelse, der skal afgøre de be-
slutninger, der bliver taget.  
Men jeg har aldrig hørt ordet tak i den tid jeg har været medlem 
af klubben.   
 

                                                                                                                             
Bådsmanden 

 
     

 

BÅDSMANDEN 
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NB. Et klyds er en støbejernsring i dækket eller skansebeklædningen 
hvorigennem ankerkæden eller trosser skal passere, de herover viste 
komponenter er alle halekæber. 

Pullerter 
Til  fastgøring af trosser og andet tovværk findes overalt på dækket, hvor 
man har brug for disse. Det er faktisk en firkantet plade med to lodrette 
støtter. De fremstilles f.eks. af en træ– eller metalplade, men de to huller 
udbores først i samme diameter som støtterne. Derefter tilskæres pladen 
udenom hullerne. To rundhovedede skruer sættes gennem hullerne ned i 
dækket, og hovedet files fladt til kærven er væk, her er vist tre typer på 
pullerter fig. B. C. D. På pullerten C, må man bore to huller på tværs et 
lille stykke over pladen og sætte en stift i vandret. 

Klyds 
Fig. E. F. G. Halekæber (E) Lederuller (F og G) findes også i forskelli-
ge udførelser. Til rullerne på fig. F. findes der i handlen nogle kobbernit-
ter, som lige netop har denne facon, der skal så kun bores et hul lodret 
igennem, og de kan stiftes på plads med et rundhovedet messingsøm. 
Hornene på fig. E. må først udsaves af en metalplade og derefter efterfi-
les, ligeså G. men denne forsynes så til slut med en rulle i midten. 

LIDT BYGGETEKNIK 

Kim 
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Rungsted Havns 25 års jubilæum 

Carsten med sin Norsøkutter 

En del af en flot udstilling 
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Claus Fassel ude 

på en lille  

bugseringstur 

Stor koncentration fra klubmedlemmer 
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Mette og Dan har fået sig en lille pige den 25/1-2000  
kl. 18:25, 2800 gram og 47 cm lang. 
Det forlyder at mor og datter har det godt, og jeg håber på 
at faderen har det fint også. 
 
Kilde: Preben Albrethsen. 
 
Tillykke skal det lyde fra VMK  
 
 
 
 
 
 

 
Damhussøen rundt og Gentofte Sø rundt.  

 
Information og tilmelding skal ske via Torben Plesberg. 

 
 

 
Tlf: 59658227 

 
God fornøjelse. 

 

VMK INFORMATION 

(Fortsættes på side 14)  
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Rødovre hobby 

7 
 

 

RØDOVRE HOBBY  
& 

 PATCHWORK 
 

Damhus Torvegård  
 Roskildevej 258 

Telefon 36701904 - Fax 36701915 
  

S���� ���	
� � : 

B�

��� B�	� — F��	�	         

R���� — N��	� — LRP  

Åbningstider: 
Mandag  10.00-17.30 
Tirsdag   10.00-17.30 
Torsdag  10.00-17.30 
Fredag    10.30-19.00 
Lørdag    10.00-14.00 
OBS! Onsdag LUKKET 

Alt til  

Patchwork & Quiltning 
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Husk at købe polo- eller T-shirts her til den nye sæson: 
 
T-shirt   80.– kr. 
Polo  110.– kr. 
 
Jeg håber, at vi får bestilt nogle poloer til de store folk her i 
klubben.  
Inklusive mig selv. Inden vi skal ud og slå til Søren i hele 
Danmark.  
De kan ses hver mandag. Bestyrelsen viser dem gerne frem. 
 
 
Claus Ryeskov 
 
 
 
 
 

Vi vil gerne opfordre alle vore medlemmer til at  
bære navneskilt ved alle arrangementer. 

 
 

På bestyrelsens vegne Henrik Stiberg 

VMK INFORMATION 

VMK 

(Fortsættes på side 33)  
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DUUS HOBBY 
                                                   Hobby for hele familien 
 

Hobby - Formning - Modeltog - Modelbyg – Stoffer - Garn – Broderi - Syartikler 
 

 
 
 
 
 

 
 

ARTESANIA  -  BILLING BOAT 
CONSTRUCTO - ROBBE* 

                                                                                                              (' lagerføres ikke  -  skaffes gerne hjem.) 
 

Fittings - Maghoni & Abachlister - Balsafinér 
 

Molak - Humbrol - TesTors 
 

Rødovre StationsCenter 
2610 Rødovre 

 
Tlf.   3672 0136 
Fax. 3672 0137 

E-mail: duushobby@get2net.dk. 
Internet: hjem.get2net.dk/duushobby 

 
Forbrugsforeningen - Accept Card - Diners Club - Eurocard - Mastercard mm. modtages gerne 

 

Åbningstider

Ma.  9.00 - 17.30
Ti .   9.00 - 17.30
Ons. 9.00 - 17.30
To.   9.00 - 18.00
Fre.  9.00 - 19.00
Lø.   9.00 - 14.00

Åbningstider

Ma.  9.00 - 17.30
Ti .   9.00 - 17.30
Ons. 9.00 - 17.30
To.   9.00 - 18.00
Fre.  9.00 - 19.00
Lø.   9.00 - 14.00
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Der bliver testet, afprøvet og der bliver især snakket, om 
hvordan det kunne gøres bedre. 
Billederne er taget af Svend Mikkelsen (VMK) med hans 
digitalkamera. 
 
Tak for billederne. Kom med flere. 
 
Claus Ryeskov 

Hvad laver vi i svømmehallen ???? 

Polar-klubben mødes, og hilser på hinanden. Med ti-
den kommer der 2 mere, så der skal laves et træf her til 
sommer.  
Forreste båd tilhører Claus Ryeskov. 
Bagerste båd tilhører Claus Fassel. 
   

Der er  stor møde deltagelse. 
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Preben’s Moonraker på 1,4 
meter, fylder godt op i bassi-
net, Den sejler rigtig maje-
stætisk rundt.  Det er et syn 
værd. 

Carsten afprøve sit skib og sit lydmodul. 
Mågeskrig, motorlyd, horn og motorstart 

Kurt tjekker lige om Pegasus ligger lige i vandet. Og så udbryder 
han AT NU HAR HAN EN BÅD SOM KAN SEJLE. 
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Sted 
Søen er regnvandsbassinet ved Vallensbækvej og Vallensbæk Torvevej. 
Klublokale er i kælderen under  Studiestræde på Pilehaveskolen. 
Svømmesalen er på Egholmskolen. 

Tider 
Klub-/Temaaftener afholdes i klublokalet fra   kl. 19.30 
Sejladsen i svømmesalen vil foregå i tidsrummet   kl. 14.00-16.00 
Sejlads i søen er i tidsrummet onsdag  kl. 10.00– ca.12.00 
Sejlads i søen er i tidsrummet søndag  kl. 10.00– ca.13.00 
Aftensejlads er fra  kl. 19.30-? 

 07. februar Temaaften Pilehaveskolen 

12. februar Svømmehal Egholmskolen 

14. februar Hyggeaften Pilehaveskolen 

21. februar Klubaften Pilehaveskolen 

26. februar Svømmehal  KONKURRENCE Egholmskolen 

28. februar Hyggeaften Pilehaveskolen 

03. marts Bella Center  Både i Bella George / Åge 

04. marts Bella Center  Både i Bella George / Åge 

05. marts Bella Center  Både i Bella George / Åge 

06. marts Klubaften Pilehaveskolen 

09. marts Bella Center  Både i Bella George / Åge 

10. marts Bella Center  Både i Bella George / Åge 

11. marts Bella Center  Både i Bella George / Åge 

11. marts Svømmehal  AFLYST PGA. BELLA C. Egholmskolen 

12. marts Bella Center  Både i Bella George / Åge 

13. marts Hyggeaften Pilehaveskolen 

20. marts Temaaften  Lars Kromann  GLASFIBER  Pilehaveskolen 

25. marts Svømmehal Egholmskolen 

25. marts SD Byggebedømmelseskursus i VMK’s lokaler Thomas / Jørgen 

25. marts Gentofte Sø rundt Torben P 

25. marts Venskabssejlads i Tårnby   
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  27. marts Hyggeaften Pilehaveskolen 

01. april Gentofte sø rundt reserve Torben P. 

01. april Model både 2000   Orlogsmuseet (Per Jessen) 32546363  

02. april Model både 2000   Orlogsmuseet (Per Jessen) 32546363  

02. april Damhussøen rundt  Torben P. 

03. april Temaaften Pilehaveskolen 

09. april Damhussøen rundt  reserve Torben P. 

10. april Hyggeaften Pilehaveskolen 

17. april Klubaften Pilehaveskolen 

30. april STANDERHEJSNING SØEN 

14. maj Klubmesterskab 1. afdeling Søen 

27.maj Helsinge 10:00 til 15:00   

28. maj Ren dag SØEN 

04. juni Åbne Jyske Mesterskaber i Grenaa Claus /Thomas R. 

17. juni Rødvig Skibsmotor Museum  11 - 17 Claus 

18. juni Klubmesterskab 2. afdeling Søen 

23. juni Skt. Hans aften Aftensejlads Søen 

02. juli VKM udflugt til Vejle Sø i Holte Holt havn 

21. juli Nordisk Mesterskab i Norge Thomas R. 

22. juli Nordisk Mesterskab i Norge Thomas R. 

23. juli Nordisk Mesterskab i Norge Thomas R. 

18. august Danmarks Mesterskab i VMK Søen 

19. august Danmarks Mesterskab i VMK Søen 

20. august Danmarks Mesterskab i VMK Søen 

3. september Klubmesterskab 3. afdeling Søen 

16. september Gentofte Sø rundt Torben  P. 

23. september Gentofte Sø rundt reserve Torben  P. 

24. september Klubmesterskab 4. afdeling Søen 

01. oktober Standerstrygning søen 

02. oktober Klubaften Pilehaveskolen 

07. oktober Svømmehal Egholmskolen 
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En beretning om                                                                                                  

Jørgen Thomsen 
Skovsende                                                                                                                   

                                                                                                        
Født i København 

                                                                                                        
Uddannelse: Elektronikmekaniker 
                                                                                                        
Arbejde i dag: edb 
 
Denne gang besøger vi Jørgen 
Skovsende. Jørgen er kendt for si-
ne foredrag om støj, så vi var no-
get spændte på, om vi skulle have 
høreværn med. Jørgen, min foto-
graf, var ligeså spændt på, om Jør-
gen S. havde et skib han kunne fo-
tograferes sammen med, for vi har 
aldrig set Jørgen nede ved søen for 
at sejle. Han er altid kommet i sin 
hvide skjorte og hyggesnakket. 
Men glem alt om høreværn, og 
skibene kommer vi tilbage til. 
 
Det er Lørdag formiddag, klokken 
er 10, og vi står og ringer på i Nør-
rebred nr. 46 ding-dong – ding- 
dong. Ingen lukker op. Vi er nu i 
tvivl, om det er den rigtige dato, 
hvor vi har aftalt at komme, men 
så sker der noget. Sønnen Per luk-
ker op, lidt søvnig, men byder os 
indenfor. Den er god nok - hele 

huset sover, men Per går straks i 
gang med at lave kaffe, og snart er 
hele huset på benene. Jørgen kom-
mer og fortæller, at der er noget, 
der er glippet, men der går ikke 
lang tid, før vi er samlet ved bor-
det, og snakken kommer i gang, 
  
Jørgen, hvordan kom du i gang 
med at bygge?  
Jeg og min søn Per, som ikke var 
så gammel dengang, kom ned til 
søen, hvor der var en otte - ti styk-
ker, der sejlede. Det vakte vores 
interesse, og vi købte et byggesæt 
af Cadetten. Men den var lidt svær, 
da den ikke var beregnet til radio-
fjernstyring, men det lykkedes 
med nogle få ændringer i kon-
struktionen og nogle trækstænger 
at få plads til det hele, så det var 
den første jeg byggede.  
Jeg har en oplevelse med Cadet-
ten; der kommer et nyt medlem 

ned til søen med Hjejlen. Det var 
Nils Larsen, og han satter sit skib i 
vandet uden at tænke over, om der 
er andre der sejlede på samme ka-
nal, og da Cadetten ikke kunne tåle 
at sejle agter med fuld kraft, skete 
der det, som ikke måtte ske, nem-
lig, den tog vand ind - så meget at 
den  næsten gik ned. Til alt held 

(Fortsættes på side 21) 
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skete det inde ved bredden, og jeg 
ffik reddet den, men vi fik ikke 
sejlet mere den dag og Cadetten 
kom op på fyret for at tørre.   
 
Jørgen, du har jo oplevet klubbens 
opstart, kunne du fortælle lidt om 
det? 
Foreningen blev faktisk dannet, 
fordi de gerne ville have en havn, 
så vi tog kontakt med kommunen 
angående hvilke muligheder, der 
var for at få lavet en havn. Kom-
munen var imødekommende over-
for det, men de ville ikke snakke 
med enkeltpersoner, og det var det 
der gjorde, at foreningen blev etab-
leret. 
 
Der gik nogle år, hvor man egent-
lig kun snakkede nede ved søen 
om sommeren, for om vinteren 
snakkede vi ikke sammen. Som-
meren 1983 blev det besluttet, at vi 
skulle mødes hos Herbert, som 
dengang boede i Glostrup. Der var  
ti personer til den stiftende gene-
ralforsamling, Hans Møller blev 
formand og Nils Larsen  blev kas-
serer.  
Han lavede en medlemsliste over 
de ti personer, der var til stede. Vi 
fik medlemsnummer rent tilfæl-
digt. Det foregik jo på skrivema-
skine, så det var ikke bare noget 

man flyttede rundt på, når det først 
var skrevet ned. Da vi nu var en 
stiftet forening, satte vi os ned og 
skitserede en ny havn, som vi ville 
forelægge kommunen. Inden da 
havde kommunen tømt søen. Der 
hvor lastbilerne havde været for at 
køre alt mudderet væk, var der ble-
vet en brink, og i stedet for retable-
re det opståede hul så vi en mulig-
hed for at  kunne få bygget os en 
havn der. Og med den skitse i hån-
den fik vi så den havn.  
Det er den, der bliver kaldt for 
”den gamle havn” i dag.                                              
 
Du bliver formand for VMK i 1984 
og frem til 1992. 
Ja, da Hans gik af efter knap et år, 
og vi var en nyetableret klub, ville 
vi gerne have en formand, som 
havde bopæl i Vallensbæk Kom-
mune, så han bedre kunne følge, 
hvad der skete, og det blev altså 
mig. Den første sommer lavede vi 
en hel del stævner, og det at vi 
samledes hver søndag ved søen 
gav et godt sammenhold for klub-
ben, så vi sluttede sommeren af 
med at være 25 medlemmer. Kon-
tingentet var 50 kr., og de penge 
blev brugt til at sende informatio-
ner ud til medlemmerne samt ind-
køb af kataloger. Men for at holde 
fast på tropperne om vinteren, 

(Fortsat fra side 20) 

(Fortsættes på side 22) 
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holdt vi møder i Pilehaveskolens 
kantine.  
I 1990 skal Nils og jeg op til kom-
munen, med forskellige emner og  
en ny havn.  
Nils har bygget en model af hav-
nen, som vi har stående tildækket, 
så viceborgmester - nu borgmester 
- Kurt Hockerup ikke kan se hvad 
det var. Han var meget interesseret 
i hvad det er. Viceborgmesteren 
ved ikke præcist, hvad vi vil tale 
med ham om,  men som sidste 
punkt inden mødet slutter, viser vi 
ham modellen af havnen og frem-
sætter ønske om at få sådan en.  
Vi giver viceborgmesteren de af 
Nils udfærdigede tegninger, han 
bliver noget overrasket og beun-
drer dem meget. Han medbringer 
modellen og tegningerne til et 
kommunalbestyrelsesmøde. Der 
bliver det vedtaget, at den nye 
havn skulle bygges. Kurt Hocke-
rup har senere omtalt den oplevel-
se over for Jørgen S.  
 
Sommeren 1992 bliver havnen 
indviet. Da afholder vi også vores 
første DM, hvor det hele står under 
vand om søndagen. Jeg opnåede 
ikke i min formandstid at overdra-
ge et klublokale til klubben, men 
jeg havde på fornemmelsen, at det 
lå lige op over, da jeg stoppede ef-

ter otte år. Det kræver megen tid, 
og jeg mente, der skulle nye kræf-
ter til. Otte år er lang tid som for-
mand. 
 
Din interesse for Naviga - hvordan 
kom den i gang? 
Man havde i DMU en  dansk over-
sættelse, som var ganske forfærde-
lig, og jeg mente, jeg kunne gøre 
det bedre.  
Det, der ikke var relevant for os, 
havde noget at gøre med speedbå-
de, hvor man havde en pæl midt 
ude i søen, og det drejede sig om 
hastigheder og lignende.  
Derfor lavede jeg en  dansk over-
sættelse, i en påske med regnvejr, 
der var tilpasset vores både. Det er 
lidt kort fortalt, men så snart der 
kommer noget nyt, bliver den revi-
deret. 
 
Jørgen, vi ser dig aldrig sejle nede 
ved søen. Nu har vi snakket om 
Cadetten,  men har du andre ski-
be? 
Ja, jeg har et, som i  vide kredse 
kaldes ”det hvide spøgelsesskib 
Bellona” (romersk krigsgud), som 
er begyndelsen til en korvet i Tri-
ton-klassen.  
Jeg har som værnepligtig sejlet et 
år med Bellona. Det ligger lidt stil-
le i øjeblikket, dels på grund af 

(Fortsat fra side 21) 
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præcision og udformningen ikke er 
helt på plads, bl.a. var oplysninger-
ne dengang yderst spinkle, og jeg 
havde ikke nogen tegning, så for-
men er ikke rigtig  lige efter teg-
ningen, så det ligger lidt stille. 
Men læserne skal ikke blive snydt 
for et billede af Bellona, der brin-
ges på forsiden. 
 
 
 
Jørgens fritidsinteresse er at være  
radioamatør, hvor han  har været 
medlem af en forening  siden 1960. 
Han interesserer sig for astrono-
mi, er medlem af Orlogsmuseets 

Modelbyggerlaug, hvor de i øje-
blikket er ved at opmåle kongecha-
luppen.  
 
Som afsluttende bemærkning kan 
fortælles, at efternavnet Skovsende 
stammer ovre fra det jyske, et sted  
mellem Sønder Omme og Skjern. 
Der er ca.  syv huse i byen, men 
der er altså også en stor plantage. 
                                                                                           
Claus / Jørgen B.                                                                                                 

(Fortsat fra side 22) 

Læserbrev fra anonym 
 

VMK Bladet har modtaget en læserbrev, dateret 8-1-99 og underskrevet 
med Kommandørkaptajn. 
  

Der er desværre ikke nogen afsender, endvidere virker det, som om man 
har gjort sig meget umage, for at sløre hvorfra læserbrevet er sendt. 
 

Som redaktør respekterer jeg fuldt ud, at folk ønsker at være anonyme i 
forbindelse med deres indlæg i VMK Bladet.  
Men som minimum må jeg som redaktør forlange, at få oplyst hvem som 
står bag læserbrevet.  
 

Jeg har derfor valgt ikke at bringe dette læserbrev, men hvis Komman-
dørkaptajnen vil give sig til kende, vil jeg selvfølgelig bringe læserbre-
vet. 

Redaktøren 
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Beklagelse 

 
Som reaktion på Torben Plesbergs 
indlæg under eventuelt på VMK´s 
ordinære generalforsamling, hvor 
han forklarede, hvorfor der ikke 
kommer flere indlæg til VMK Bla-
det fra hans side. 
Torben fortalte, at et af hans ind-
læg ikke måtte komme i VMK 
Bladet, ”det var blevet bortcensu-
reret” som han udtrykte det. 
 
Som nuværende redaktør føler jeg, 
det er min pligt at følge op på så-
dan en udmelding.  
 
Det viste sig dog nærmest umuligt 
at finde ud af, hvad der reelt har 
været sket i denne sag.  
 
For at komme videre valgte jeg at 
gennemgå indlægget, som var år-
sagen til striden.  
Her kunne jeg ikke finde nogen 
begrundelse for ikke at bringe ind-
lægget.  
Efterfølgende kontaktede jeg for-
manden, for at høre om han havde 
nogen indvendinger mod at jeg 
bragte indlægget, det havde han 
ikke. 
 
 

 

Jeg må derfor overfor Torben be-
klage på VMK Bladets vegne den 
modvilje der har været mod at 
bringe hans indlæg. Redaktionen 
vil derfor allerede i dette blad råde 
bod på dette. 
 
For en god ordens skyld vil jeg li-
ge oplyse, hvilke kriterier jeg som 
redaktør vil lægge til grund, hvis 
jeg nogensinde skulle få brug for 
at censurere et indlæg bort. 
 
� Indlæg der er skadelig/

ødelæggende for VMK 
� Indlæg der nedgør eller gør 

groft grin med enkeltpersoner 
� Indlæg der ikke har noget at 

gøre med VMK eller den hob-
by vi udøver 

� Anonyme indlæg hvor  redakti-
onen ikke kender personen, 
som står bag indlægget 

 
Jeg håber som sagt ikke nogensin-
de at skulle gøre brug af sådan et 
middel. Vi er jo voksne menne-
sker, som alle har et ønske om at 
have en god og hyggelig klub samt 
et godt og sobert klubblad. 
 

Redaktøren 
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 HISTORIEFORFALSKNING I VMK? 
 
Normalt sætter man historieforfalskning i forbindelse med sovjetregimets 
vane med at bortretouchere ideologiske afvigere fra fotos, således at man 
efterhånden glemmer, at de nogen sinde har eksisteret. Helt så slemt er det 
ikke indenfor VMK, men der findes noget, der ligner! 
 
Af VMKs allerførste medlemsliste dateret d. 25-8-83 fremgår det, at der 
er 10 medlemmer i foreningen. Jeg kan tydeligt huske, hvorledes denne 
liste blev til: Det var vort afdøde medlem Niels Larsen, der tog initiativet 
til at lave en liste over dem, der var interesseret i at blive medlem af den 
klub, som vi var ved at stifte. 
 
Niels spurgte os i den rækkefølge han så os ved søndagssejladserne, og en 
plads på listen blev anset for at være et bindende tilsagn om medlemskab 
af klubben, hvis hovedformål var at skulle forhandle med Vallensbæk 
Kommune om et havneanlæg. Niels skrev naturligvis sig selv øverst på 
listen (altså medlem nr. et!). Nr. 2 var Jørgen Skovsende og nr. 3 under-
tegnede. Nr. 4 var Erik Erichsen og de næste 6 er ikke længere medlem af 
klubben, og navnene er derfor ligegyldige. Men det interessante er, at 
klubbens første formand ikke figurerede på listen (Hans Møller)! 
 
Dengang som nu får man sit medlemsnummer i den rækkefølge, man bli-
ver meldt ind. Derfor er medlemslisten altid kronologisk - eller rettere: 
burde være det! 
 
Men nu kommer det interessante: Der findes nemlig også en anden med-
lemsliste dateret d. 25-8-83, og det er her vi har historieforfalskningen om 
man vil! I følge denne liste er medlem nr. 1 Erik Erichsen, nr. 2 klubbens 
første formand, Hans Møller , nr. 3 er udmeldt, nr. 4 Jørgen Skovsende, 
Nr. 5 Herbert Hansen, nr. 6 og 7 udmeldt, nr. 8 Niels Larsen, nr. 9 under-
tegnede og nr. 10 udmeldt. 
 

(Fortsættes på side 27) 
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Lars Kromann-Rasmussen 
supervisor 

Snedkergangen 8 
DK 2690 Karlslunde 

Telefon: +45 46153611 
Mobil:  +45 30452991 
Fax:  +45 46153611 

EPOXY TIL: 
• GULVE - VÆGGE - FLY - BÅDE 
• SPARTELMASSE - INJICERING 
• FLYDENDE BELÆGNINGER 
• FUGEMASSER TIL KLINKEGULVE 
• SURF SELVBYGGESÆT - LIM 
• SPECIALOPGAVER - ETC. 
• HEMPEL SKIBSFARVER 

 
Specialafdeling for reparation af surfbrætter og småbåde 
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Ikke fordi det har nogen praktisk betydning, men når klubbens historie en-
gang skal skrives, kunne det skabe forvirring, at der eksisterer 2 medlems-
lister med samme datering, men med forskellig medlemsrækkefølge! 
Imidlertid er det et faktum, at de 2 nuværende ældste medlemmers numre 
stammer fra den historieforfalskede udgave! 
 
Min teori desangående er som følger: Klubbens første formand fandt det 
pinligt, at han ikke engang figurerede blandt de 10 første medlemmer. 
Derfor redigerede han listen, idet han brugte den originale datering og ho-
vedet, som er en tegning af hjuldamperen “Hjejlen”. Af lutter beskeden-
hed anbragte han sin svigerfar øverst på listen, sig selv som nr. 2 og alle 
de andre i en vilkårlig rækkefølge. Det kan bevises, at  denne medlemsli-
ste må være lavet efter den originale, simpelthen fordi billedet af Hjejlen 
er en fotokopi i den dårlige kvalitet, som var karakteristisk for den tids 
ufuldkomne teknik! 
 

     SEAWOLF, MEDLEM NR 009, SOM  
     BURDE HAVE VÆRET  NR 003 

 

(Fortsat fra side 25) 

De 3 stk. bilag som høre til dette indlæg findes på siderne 28, 29 og 30 
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TIL MODELSKIBSBYGGERE 

er ANKU Silver and Stones ApS leveringsdyg�g i høj-

kvalitets håndværktøj, maskiner, metaller, kemikalier og 

hjælpestoffer.  
 

Som eksempler kan nævnes:  

 
Tænger, pladesakse, guldsmedesave, rigler,  punsler, hammere, file, loddeudstyr �l såvel 

�nlodning som slaglodning, slibe- og polerudstyr,  måleværktøj, valser, pladeklippere, ovne, 

mikroskoper, emaljeringsudstyr, emaljepulver og meget andet. Vi forhandler alt i Proxxon-

maskiner og �lbehør. 

 

Støbeudstyr �l støbning i sand, sepiaskaller, gips  og silikone, samt �n, skri�metal, bronce, 

nysølv, kobber og sølv �l støbning. 

 

Vi lagerfører plade, tråd og rør i mange forskellige dimensioner i �n, bronce, nysølv, kobber, 

messing, tombak, sølv og guld. 

 

Vi lagerfører et bredt sor�ment af kemikalier �l farvning og pa�nering af metaller. 

 

Plastslanger, plast-grenrør, plast-bøjninger, haner  m. m. 

 

Bøger om guldsmedearbejde og stenslibning. 

 

Det nævnte er kun et lille udvalg, da vi lagerfører alt �l smykkefrems�lling og stenslibning. Vi 

har egne forsøgsværksteder, og stor erfaring inden for disse områder. En erfaring som vi e�er 

bedste evne  videregiver �l vores kunder, når der er behov for det. 

Vi bygger selv maskiner �l stenslibning og har eget serviceværksted, hvor vi reparerer og 

istandsæ$er maskiner. 
 

Besøg vores forretning, hvor det meste af vores varesor�ment er 

uds�llet, eller rekvirer vores katalog. 
 

Forretningens åbnings�der: mandag lukket, �rsdag, onsdag, torsdag, 

fredag kl 12.00 �l 17.30, lørdag kl. 10.00 �l 13.00 (enkelte lørdage 

lukket). 

   fax    38-886006 
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Rødvig Skibsmotormuseum 

Havnevej 7, 4673 Rødvig Stevns 
Tlf: 56506347 

 

Vi tager til Rødvig den 17. juni. Arrangementet starter kl. 11:00 til 17:00.  
Vær med til en rigtig hyggelig dag, med andre klubber. Der kommer flere 
veteranklubber med gamle cykler, biler, traktorer, motorer, damplokomo-
tiver plus bådmotormuseet er også et besøg værd. Korsør Modelbådsklub 
skulle gerne komme. Der er is og pølsebod. Øltelt med levende musik. Og 
så ligger Rødvig Havn et stenkast derfra. 
Hvis vejret arter sig, så bliver det en rigtig hyggelig dag. 
Jeg kommer med flere oplysninger om arrangementet, når vi nærmere os 
datoen.� 
 
Vel mødt. 
Claus Ryeskov     
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DM 2000  MØDE 
 
Alle dem som vil give en hånd med til DM 2000, skal 
informere Thomas Reichert inden eller komme til vores 
første DM-møde den 6. marts i klublokalet. 
 
Ved  mødet bliver alle arbejdsopgaverne uddelegeret, 
og folk får fulde ansvar for det område, som de har sat 
sig på.  
 
Så tag jeres koner med, så de selv kan sige ja, så de ik-
ke bare får trukket en opgave ned over hovedet.  
 
På DM-gensyn den 6. marts. 
 
 
Claus Ryeskov    
 
 
 

DM 2000  

I VMK 
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Hej igen - Godt Nytår 

 
Så ruller vi igen og 
redaktørens maski-
ne overlevede år 
2000 skiftet, nå 

men det gjorde de fleste maskiner 
jo. 
 
Som I allerede har op-
daget, er der sket no-
get nyt med bladet – 
ja rigtigt – der er far-
ver på forsiden. Des-
værre må jeg skuffe 
jer, det er nemlig kun denne gang 
bladet vil være i farver, da det end-
nu er for dyrt at lave det i farver. 
Hvorfor så i farver denne gang. Jo 
jeg syntes der skulle ske noget 
særligt,  når det nu er første gang i 
et nyt årtusinde. 
 
Siden sidst har vi været til general-

forsamling, som jeg hav-
de æren af at styre, hvil-
ket virkelig kræver sin 
mand ha ha ha ;-) 

Det var en god og hyggelig gene-
ralforsamling som er nærmere om-
talt på side 6. 
 
 
 
 
 

 
 

Vi har også været til julesammen-
komst som foregik på Korsager-
gård. 
Sædvanen tro var det lykkedes at 
skaffe en masse gaver som kunne 
vindes via lotteri.  
Det var en rigtig dejlig aften med 
masser af hygge, glögg og æble-
skiver.  
Jeg synes, de som har stået for det-
te arrangement fortjener megen ros 
for en dejlig aften. 
 
Et lille opråb –  jeg mangler små 

indlæg. Prøv og kigge i 
jeres gemmer, om ikke 
der skulle være noget 
som kunne være inte-
ressant for andre.   
   

 

REDAKTØREN 

FWN 
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FJERNSTYRING  
 

Graupner FM 314 kr. 1249.-  Graupner FM 214 kr. 1067.- 
Graupner MC-14 kr. 2240.-  Graupner FM 414 kr. 1569.- 
Hitec Ranger II kr. 525.-   Hitec Focus 4 kr.  998.- 

 

 STORT UDVALG I messingskruer 4mm 3 + 4 blads, skrueaksler fra 
Graupner, ladere, batterier MM. 

Fuldt program fra Graupner - Aeronaut - Krick - Deans - Marine-
Kyosho leveres på bestilling. 

 

TAKEOFF-LARS KORUP-ULSPILSAGER 1-2791-Dragør 
Telefontid - hverdage 18.30 - 20.00 Lørdag 12.00 - 17.00 

TLF. 32538805 & FAX 32 53 88 28   
E-mail: lars-korup@takeoff.dk 

 
FORRETNINGEN ER KUN ÅBENT FOR  

BESØG EFTER AFTALE. 
 

Der tages forbehold for udsolgte varer og udefra kommende prisstigninger. 

TRENT - 91 cm   
530 fittings kr. 3135.- 

SCHAARHØRN - 144cm 
800 fittings kr. 3250.- 

OVER  
35  

MODELBÅDE  
PÅ LAGER . 

WWW.TAKEOFF.DK 

IMARA  - 110cm 
250 fittings  kr. 4483.- 

DRUMBEAT OF DEVON 
91cm  - 250 fittings kr. 2520.- 



 


