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Formand 

Året er gået meget stærkt syntes jeg, nu har vi allerede oktober når jeg skri-

ver de�e og vi er indendørs. 

Jeg kan kikke �lbage på en sæson med mange uds�llinger og besøg hos an-

dre. Dog har der er også været �d �l at være ved vores egen sø, hvor der er 

kommet en del �lskuere hver gang, det er super godt. 

Familien Erlandsen holdt som sædvandligt et KM, som var super godt, man-

ge tak for det Ole! 

Også i vores egnen sø har vi holdt 2 KM´er med nogle spændene baner og 

uden mine gode hjælpere (Ole K og Claus F) kunne jeg nok ikke have klaret 

det - mange tak for det. Men vi skal ikke glemme alle jer andre som har givet 

en hånd med ved Kommunes dag, sommerlejer, Bella Center, DM i Vejle, 

Kronborg, Dragørfortet, Kulturdag på Ørested og alle de normale dage på 

skolen og nede ved søen - tak for det, uden jer var det ikke gået. 

DM i år er forløbet super godt set fra vores side, ud af 21 medaljer har klub-

ben �lkæmpet sig 17, det må man sig er super godt og man kan virkeligt væ-

re stolt. 

Søen har været rig�g god og vi har ikke ha� problemer med svaner eller 

vandkvaliteten, alt har bare været godt. 

Når vi nu er kommet indenfor, er der desværre ikke så mange temaer, årsa-

gen �l de�e er at vi har meget svært ved at finde nogen som vil holder en 

sådanne temaa�en. Har du noget du kan fortælle alle os andre om, så kom 

bare frem. Onsdag a�en sidder vi  og bygge og snakke og har det godt hvis 

du vil være med, så kom bare og være med. 

Nu står generalforsamlingen snart for døren og jeg håber på at mange med-

lemmer vil møde op, det vil være rig�gt godt hvis du kunne komme.  
(Fortsættes på side 5) 
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Tradi�onen tro spiser vi før GF og menuen er nok kendt, se mere i bladet 

under indkaldelse af GF. 

En stor tak og ros her fra skal gælde vores Redaktør og forhenværende for-

mand Frode W. Nielsen (mange har nok ikke set ham det sidste stykke �d) 

men det er bare også vig�gt at nogle arbejder i baggrunden og laver vores 

blad, selvom de �ng som står i bladet er gamle og man har læst ar�klen på 

ne�et, men sådan er udviklingen bare. 

Mange tak Frode for de mange år (14)som Redaktør som ikke al�d har været 

let, så jeg håber også på at vi finder en ny redaktør. 

Jeg skriver her min sidste formandsberetning fordi jeg ikke genops�ller og 

jeg træder helt ud af bestyrelsen. Siden 1994 har jeg været med i bestyrel-

sen og har i alt været formand i 12½ år, så nu må der komme nye kræ�er �l 

og nye måder at gøre �ngene på. Jeg må sige tak �l jer alle sammen for den 

opbakning og �llid i har givet mig, Det har været nogle hårde og mange 

skønne år med hobbyen, så mange tak for de�e og held og lykke �l den nye 

formand. Og Husk jeg forsvinder ikke fra klubben, jeg hjælper gerne med. 

Den ny formand skal ikke måles med mig, det er en anden �d og �ngene 

ændrer sig, og Husk forandring er godt, det betyder at vi ikke står s�lle. 

Jeres Formand 

Thomas 

(Fortsat fra side 4) 
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Indkaldes 
l  

ordinære generalforsamling i VMK 
Mandag den 10.12.2011 kl.19.30  

på Korsagergård, Vejlegårdsvej 121, 2625 Vallensbæk 
 
Dagsorden som følge: 

1. Valg af dirigent. Denne skal lede generalforsamlingen og sikre at alt 

er lovformeligt. Dirigenten skal ved alle afstemninger spørge om 

der ønskes skri�lig afstemning. 

2. Valg af referent og stemmetællere. 

3. Formandens beretning. Denne kan der ikke stemmes om da det er 

en beretning. 

4. Kassererens reviderede regnskab fremlægges �l godkendelse. 

Regnskabsåret går fra 1/10 �l 30/9. 

5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kon�ngent. 

6. Valg af formand eller kasserer. Formanden og kassereren vælges 

for to år, således at formanden vælges i lige år og kassereren i ulige 

år. Ny Formand vælges – Thomas Reichert modtager ikke genvalg 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer som vælges for to år, et medlem 

vælges sammen år som formanden og to medlemmer samme år 

som kassereren. På valg er Kurt Elleby. 

8. Valg af suppleanter og revisor som vælges for et år. Ole Knudsen 

som suppleant og Bent Immertreu som revisor er på valg 

9. Indkomne forslag. Her kan alt behandles og vedtages, dog er der 

særlige regler for vedtægtsændringer se § 9. 

10. Eventuelt. Her kan alt behandles men ikke vedtages. 

 

Vi fra Bestyrelses side håber på mange deltager og en god forløb af general-
forsamlingen. 
Husk vi søger som al�d en Dirigent og Referent. 
 
På Bestyrelsernes vegne 
Thomas 
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Mad i forbindelse med generalforsamlingen 
Tradi�onen tro kan man også komme �l at spise før den ordinære general-
forsamling. 
Stedet er også Korsagergård, Vejlegårdsvej 121, 2625 Vallensbæk kl.18.00. 
og vi spiser kl.18 så hellere kom 5-10 minu�er før, de er sulten de gu�er. 
Re�en: 
Er som al�d meget kendt. Stegt flæsk med hvide kartofler og persille sovs. 
Prisen: kender jeg ikke helt men hvis du kommer med 100,-kr så finder vi ud 
af det, måske har du så også betalt for 1-2 drikkevarer �l maden. 
Tilmeldingen og betaling �l Formanden eller kassereren du kan også indbe-
tale �l klubbens konto som er:  
3409 2399865. 
 
Velmødt �l en dejlig a�en og god selskab. 
 
På Bestyrelsens vegne 

Indbydelse 
l Julehygge i VMK 
 

Kom og være med �l at gøre det hele mere festlige. 
Vi holder julehygge den 17.12.2011 kl.19.30  

på Korsagergård, Vejlegårdsvej 121, 2625 Vallensbæk. 
 

Der spilles banko og bestyrelsen  
har sørget for nogle gode præmier. 

 
Der er æbleskiver og gløgg �l alle  

Lige som kaffe, øl og sodavand kan købes �l klubbens kendte priser. 
 

Tilmeldingen gives �l en i bestyrelsen,  
så vi har nok at drikke og spise. 

 
På Bestyrelsen vegne 

Formanden 
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Mine oplevelser som skibsmodelbygger.  

Skib nr. 7 
 
Da de kneb med at få Slæbebåden ”Odin” færdig på grund af manglende 
komponenter, fik jeg øje på ”Kormoranen”, som er et bøjeudlægningsfartøj. 
Den så meget nydelig ud med mange interessante detaljer. Jeg blev hur�gt 
klar over at der ikke var ret meget plads �l al elektronikken under dæk. Det 
var en model med et �ltalende ydre og det viste sig at den var sjov at bygge. 
At masten, som er en del af kranen �l at udlægge og optage bøjer ikke kun-
ne tages ned,, generede mig. Jeg opbevarer mine modeller i de originale 
kasser, når jeg ikke arbejder på dem. Kasserne skal som regel blot udvides 
lidt. Derfor blev masten ombygget lidt, så den kunne lægges ned. De�e kan 
dog kun ses hvis man ved det. Kassen skulle så kun forøges med 15 cm i ste-
det for 30 cm i højden. Skydedørene �l styrehuset var beskrevet uden glas i 
vinduerne, men det har de da fået. Styrmanden har også fået en stol at sid-
de på og lys at se ved. 
Båden vil nok være svær at sejle med, hvis man vil udlægge bøjer i åbent 
vand. Det kan gøres, for der er to gearmotorer og en servo �l at styre kra-
nen med. Jeg har taget nogle billeder, så indretningen kan ses. I øvrigt har 
båden været �l salg, som det kunne ses på hjemmesiden. Nu er den solgt og 
så er spørgsmålet, hvad nu? Svar følger så snart jeg har fundet den næste 
model. 
 
Ole Hecht Olsen.   
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SOMMERCAMP 2012 
Klubben  var blevet opfordret �l at beskæ�ige de unge en dag I uge 29 det 
meldte undertegnede sig �l sammen med andre der kunne komme �l søen 
om dagen. 

 
 Det er en nem opgave at løse når man har nogle gode medlemmer der 
gerne vil hjælpe med at styre 35 unge mennesker så de får en god oplevelse 
og det fik de der var stor ak�vet  hele dagen så en stor tak �l Claus, 
Kurt ,Bendt ,Mogens og Onsdags holdet.  Vi gjorde de 8 klubskibe klar �l de 
unge de brugte dem meget og ca. 20 ba�erier bådene sejlede 2 �mer 
konstant og alle virkede da vi slu�ede.   
 

 
Så vi må håbe de har ha� en god oplevelse af VMK det så sådan ud for os. 
 
Bent Immertreu 



10  

 

Kronborg 
Også i år gik turen l Kronborg. Helsinge klubben og vores venner fra Sverige kom også forbi, 

så vi fik samlet en pæn udslling hvor mange turister kom forbi og snakkede med os. 

Jeg fik talt med nogle fra Australien som er på verdenstur og de var overraskede over at det 

var muligt for os at sejle sådan et sted. 

Ja vi er meget glade for at komme og takker Handels og søfartsmusset mange gange for den-

ne mulighed. 

De forsynede os også med mad, lidt kaffe og kage, det hele smagte prag uld. Dog var vejret 

ikke det bedste denne gang og det er mange år siden vi har ha# sådan et l…vejr. Men vi fik 

sejlet alligevel og snakken gik også . Vi ses nok l næste år igen. Her er nogle billeder. 

Folmer fra Helsinge klubben 

Vi gøre lige klar for at udslle 

Bjørn fra VMK med sine flo*e krigsskibe 

Per-Olof fra Sverige 
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Både i Bella 2013 
 

 I en �d hvor alle er økonomisk presset – både bådbranchen og sejlerne, så er det måske �d 

�l at reflektere over, hvordan man kan skabe en bådmesse, der kan matche både branchens 

og brugernes behov. Bella Center har nu taget konsekvensen, og de er gået i tænkeboks og 

vil præsentere et nyt koncept for Både i Bella �l foråret 2014. 

Både i Bella slår næste gang dørene op i en relanceret version fra den 7. �l 16. marts 2014. 

 

Ovenstående er et lille udsnit af hjemmesiden ”Både i Bella”, så kære venner, der er ingen 

udslling i 2013, men som der blev sagt i en lille samtale vi havde med Belle Center, så er det 

en tradion at vi deltager, så vi er selvskrevne l deltagelse i 2014. 

 

Så hvis du går med tanker om at bygge noget nyt, så gå du bare i gang, så har du mulighed for 

at få noget nyt med på udsllingen.    

 

Claus Fassel 

 

 

 

 

Billed fra Thailand  
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 2012 
man. 5. nov. 

19:30 – 22:00 
 

Temaa#en - i vors klublokale 

ons. 7. nov. 
10:00 – 12:00 

 
Onsdag formiddags holdet - i vores klublokale 

 17:17 – 21:47 Byggeholdet - i vores klublokale  

man. 12. nov. 

19:30 – 22:00 

 

Hyggea#en - i klubben på pilehaveskolen under studies-

træde   

ons. 14. nov. 
10:00 – 12:00 

 
Onsdag formiddags holdet - i vores klublokale 

 17:17 – 21:47 
 

Byggeholdet - i vores klublokale  

man. 19. nov. 
19:00 – 22:00 

 
Kluba#en - i vores klublokale 

ons. 21. nov. 10:00 – 12:00 Onsdag formiddags holdet - i vores klublokale 

  17:17 – 21:47 Byggeholdet - i vores klublokale  

man. 26. nov. 
19:30 – 22:00 

 

Hyggea#en - i klubben på pilehaveskolen under studio-

stræde   

ons. 28. nov. 10:00 – 12:00 
 Onsdag formiddags holdet - i vores klulokale 

  17:17 – 21:47 Byggeholdet - i vores klublokale  

Lør. 1. dec. 13:00—18:00 Svømmesalen 

ons. 5. dec. 10:00 – 12:00 Onsdag formiddags holdet - i vores klublokale 

 17:17 – 21:47 
 

Byggeholdet - i vores klublokale  

man. 10. dec. 
19:30 – 22:00 

 
Generalforsamlingen - på korsagergård 

ons. 12. dec. 10:00 – 12:00 Onsdag formiddags holdet - i vores klublokale 

 
17:17 – 21:47 

 
Byggeholdet - i vores klublokale  

man. 14. dec. 18:18 Heli-dag 

man. 17. dec. 19:30 – 22:00 Hyggea#en - Julehygge på Korsagergård 

ons. 19. dec. 
10:00 – 12:00 

Onsdag formiddags holdet - i vores klublokale 

 
17:17 – 21:47 

 
Byggeholdet - i vores klublokale  

Lør22.dec �l 

2.jan 
 

Skolen lukket 

Tor. 3. jan 17:17 Byggeholdet - i vores klublokale  

Lør. 5. jan 13:00 Svømmesalen 
man. 7. jan. 

19:30 – 22:00 

 
Hyggea#en - i klubben på pilehaveskolen under studio-
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2012 

ons. 9. jan. 10:00 – 12:00 Onsdag formiddags holdet - i vores klublokale 

 17:17 – 21:47 Byggeholdet - i vores klublokale  

man. 14. jan. 
19:30 – 22:00 

 

Kluba#en - i klubben på pilehaveskolen under studiostræ-

de 

ons. 16. jan. 10:00 – 12:00 Onsdag formiddags holdet - i vores klublokale 

 17:17 – 21:47 Byggeholdet - i vores klublokale  

man. 21. jan. 
19:30 – 22:00 

 

Hyggea#en - i klubben på pilehaveskolen under studio-

stræde 

ons. 23. jan. 10:00 – 12:00 Onsdag formiddags holdet - i vores klublokale 

 17:17 – 21:47 Byggeholdet - i vores klublokale  

man. 28. jan. 
19:30 – 22:00 

 

Temaa#en - i klubben på pilehaveskolen under studiostræ-

de 

ons. 30. jan. 10:00 – 12:00 Onsdag formiddags holdet - i vores klublokale 

 17:17 – 21:47 Byggeholdet - i vores klublokale  

Lør. 2. feb 13:00 Svømmesalen 

man. 4. jan. 
19:30 – 22:00 

 

Hyggea#en - i klubben på pilehaveskolen under studio-

stræde 

ons. 6. jan. 10:00 – 12:00 Onsdag formiddags holdet - i vores klublokale 

 17:17 – 21:47 Byggeholdet - i vores klublokale  

man. 11.  feb. 
19:30 – 22:00 

 

Kluba#en - i klubben på pilehaveskolen under studiostræ-

de 

ons. 13. feb. 10:00 – 12:00 Onsdag formiddags holdet - i vores klublokale 

 17:17 – 21:47 Byggeholdet - i vores klublokale  

16. feb.—24. 

feb. 
 

Skolen lukket 

man. 25. feb. 
19:30 – 22:00 

 

Temaa#en - i klubben på pilehaveskolen under studiostræ-

de 

ons. 27. feb. 10:00 – 12:00 Onsdag formiddags holdet - i vores klublokale 

 17:17 – 21:47 Byggeholdet - i vores klublokale  

man. 1. mar. 18:18 Heli-dag 

Lør. 2. mar 13:00 Svømmesalen 

man. 4. mar. 
19:30 – 22:00 

 

Hyggea#en - i klubben på pilehaveskolen under studio-

stræde 

ons. 6. mar. 10:00 – 12:00 Onsdag formiddags holdet - i vores klublokale 

 17:17 – 21:47 Byggeholdet - i vores klublokale  
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Sælges 
 

En hilsen fra et gammelt medlem. 

Som nogle sikkert husker, byggede jeg en Robbe Smaragd sejlbåd som den på billede. 

Jeg er stoppet med at model sejle og har tænkt mig at sælge den. 

Den er 170 cm. høj 140 cm. lang, kan styres på begge sejl, Genua og spiler som følger med. 

Servoer er indbygget og følger med samt alle tegningerne. 

Den har fra ny stået mig i godt kr. 6.000,00 Jeg havde tænkt mig noget i retning af kr. 2.000,00  

 

 

Med venlig hilsen 

Allan Mouritsen 

Tlf: 20906862 / 30903027 

Email: allanmou@privat.dk / via www.allanmou.dk  
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En formiddag hos Mogens. 
 
Mogens er født den 14. april 1946 på Nørrebro i København, men er opvok-
set på Amager. Det var i Kastrup Mogens slog sine folder fra 1949 �l 1968, så 
skole- og ungdomsårene blev gennemlevet der. Det er måske fra dengang 
Amager og især Kastrup har sit gode ry. Men der må være noget ved Nørre-
bro for i 1968 fly�ede han �lbage �l bydelen, der nok ikke har det bedste ry. 
I 1985 fly�er han så teltpælene �l Vallensbæk, næsten lige ved vor dejlige 

sø.  Mogens fortæller med forståelig stolthed 
at familienavnet Krohn kan føres �lbage �l året 
1457. 
Mogens kom i lære som maskinarbejder hos 
SAS i 1962 og blev udlært i 1966. Som hos en 
hel del af den mandlige befolkning blev han 
indkaldt �l militær tjeneste i hæren, og det var 
dengang uddannelsen som soldat tog noget 

længere �d end den gør i dag. Hos Zeuthen og Aagaard ( REX ROTARY ) star-
tede Mogens i 1968 som kontormaskinemekaniker og blev i 1973 udnævnt 
�l Lagerchef for den Danske afd. samt i 1978 �l lagerchef for hele export-
markedet der havde domicil på Vallensbækvej 55. 
Arena i Vallensbæk (Lædervarer) blev hans næste arbejdsplads, og her slog 
han folderne som produk�onschef, ind�l han blev ansat i firmaet Hans Føls-
gaard som lagerchef. Her blev han i 19 år og kunne så gå på e�erløn. I dag er 
Mogens folkepensionist og bor i et dejligt hus på 146 kvm. sammen med 
konen Joan. 
Når vi finder ud af at Mogens bor lige ved siden af vor sø, så er spørgsmålet: 
”Hvorfor gik der så lang �d inden du meldte dig ind i klubben?”. Hans svar 
var: ” Joh, der har jo været så meget, hus og have der skal holdes, arbejdet 
skal jo passes, osv.”.  I kender jo alle undskyldningerne. Heldigvis kom Ras-
mus, Mogens’ barnebarn, med sin nyerhvervede speedbåd som skulle prø-
vesejles. Desværre var der ikke nok strøm, så 
det var godt at Claus var der, med de gode 
gamle vaders, så speedbåden kunne hentes 
ind. Den dag fandt Mogens ud af at vi fak�sk 
er nogle flinke fyre, og det gav ham stødet �l 
at melde sig ind i klubben. Det skete den 
16.sept. 2011 og siden har han været et ak�vt 
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medlem, der s�ller op �l det meste. 
Hver Onsdag holder Rasmus og Mogens ” MORFARDAG ” e�er skole�d, og 
der bliver bygget modelskibe, hygget og drukket the, sam�dig er Rasmus 
også meldt ind i vores klub og har da været med i Bella Centret hvor han 
præsenterede sit første skib WHITE STAR. 

 Mogens har da også �lmeldt sig de 6 medlemmer 
der hver onsdag a�en bygger på ”VICTORIA” et 
byggesæt fra Aero-Naut. Det er så interessant om 
de bliver færdige �l standerhejsning i 2013. Mo-
gens er for �den i gang med SMIT NEDERLAND, og 
e�er det vi har set af den, så er Mogens en mand, 
hvor fingrene er skruet rig�g på. 
Mogens har da også andre interesser end lige mo-

delhobby. Han fotograferer og har et stort akvarium hvor der fredeligt svøm-
mer Balihajer rund. Der er også Ciklider – Blå Acara – i det samme akvarium. 
Det er rig�g flot. Mogens har også svævet rundt i Space – tror jeg det hed-
der – som radioamatør. Skulle du have fat på ham så kaldte du OZ1AFN. IT 
er også med på favorit-listen. 
 Joan, Mogens’ kone, har også en hobby som er skala rig�g. Der findes en 
dukkeserie som hedder BABY BORN, og det er den hun strikker tøj �l. Joan 
har talt sammen og det er blevet �l ca. 900 sæt dukketøj inden for de sidste 
10 år.  Så hun må have hård hud på strikkefingrene. Selve dukken er 43 cm. 
høj. 
Vi fik også lov �l at se det hyggelige og godt indre�ede værksted, hvor der 
fyldes godt op med mange og gode modelmaskiner. Der er også modeller 
der allerede er færdige en Coast Guard og en Banckert der er placeret i hver 
sin transportkasse. Der er selvfølgelig også den påbegyndte model, nemlig 
SMIT NEDERLAND og e�er det vi kunne se, så kommer også Mogens’ sans 
for akkuratesse rig�g �l sin ret. Mon den bliver færdig �l standerhejsning i 
2013.  
E�er en masse rig�g god gang modelsnak, kaffe og 
dejligt hjemmebag, som Joan havde stået for, der-
�l nogle små kager, som Mogens mente at han 
havde lavet slu�ede vi formiddagen med stor tak 
�l Mogens og Joan. 
 
Knold og Tot 

(Fortsat fra side 16) 
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Byggea�ner – Har du prøvet det? 
 
Hvis du ikke har prøvet det – så skulle du måske overveje. Vi er 8 – 10 med-
lemmer der mødes næsten hver onsdag i klublokalet for at lave �ng og sa-
ger. Kurt er gået i gang med at gøre en af sine modeller klar �l maling, de 2 
Georg’er er så småt begyndt repara�on af den hærværksplagede fiskeku�er 
”JYTTE”, Bjørn er som sædvanligt i gang med noget specielt, og så er der 6 
medlemmer der bygger på hver sin model af ”VICTORIA” fra Aero-Naut. Det 
bliver morsomt at se om der er forskel på dem, eller om de er helt ens, det 
kunne da være sjovt at lave en slags ”blind - byggebedømmelse”. Eller hvad? 
Som du kan se er det nogle kapaciteter der samles om onsdagene, men helt 
sikkert kan vi også lære noget af dig. Så har du en model du ligesom er gået 
lidt i stå med, så tag den under armen og kom i klubben om onsdagen. Du 
skal ikke være nervøs, vi laver det ikke for dig, men du vil få nogle forhåbent-
lige gode råd, og så ikke at forglemme, så kunne vi jo få nogle gode råd af 
dig. Har du en model hvor du har løst nogle problemer, så vil vi da gerne se 
og høre om hvordan du fik det lavet. Kort sagt – Alt har interesse 
 
Tot og Knold 
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Besøg hos vores venner i Malmø 
 
Denne gang valgt vi en søndag, så kunne vi blive længere i Sverige og hygges 
os lidt mere sammen, så det gjort vi en søndag i juni hvor 10 medlemmer 
tog med over Øresund �l vores svenske venner. De havde tradi�onen tro 
sørget for morgenmad, pølser med brød og kaffe �l os. Det var super godt 
og meget hyggeligt. Vi fik sejlede en del på en bane som de havde lagt ud og 
snakkede en del om vores modeller og projekter. 

 
Jeg kan fortælle at der findes nogle meget gode billeder af mig og den 
svenske kasserer, se selv! 
 

Ups, skulle nok være sådan. 

 
SÅ vi glæder os �l at komme over igen �l næste år. 
I kan se flere billeder på vores hjemmeside. 
 
Hilsen 
Thomas 
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Dragør fortet 
 
I år var vi også på Dragørfortet, men lige som i Roskilde gik det ikke så godt 
med at sejle med børnene. 
Brandvæsenet med deres vandsprøjte og diverse andre skibe lå i vejen så vi 
fik desværre ikke sejlet så meget med dem. Det endte med uds�lling også 
her, men dagen har været super god, også her fik vi lidt at spise og masser af 
snak med publikum.  -  Se billederne 
 

 

Roskilde 
I år skulle vi sejlede med børnene i Roskilde �l Havnefesten, men desværre 
var kanalen helt fyldt med tang så vi kunne ikke sejle med børnene, vi blev 
�lbudt at sejle med skibene i havne bassinet men det ville jeg ikke da vinden 
ville blæse skibe ud af havnebassinet og der ville komme mange ”normale” 
skibe og ligge �l, så blev det hele kun �l uds�lling, men hyggeligt var det i 
hvert �lfælde. Claes Gregersen fik sejlede en del i havnebassinet sammen 
med Carsten V. Jensen.  - Her er nogle billeder 
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Redaktøren 
 
Kære VMK medlemmer, så kom jeg �l mit sidste blad, hvilke er lidt mærke-
ligt, det er trods alt blevet �l mange blade.  
VMK bladet var dog ikke blevet �l noget uden alle jeres gode indlæg, jeg vil 
derfor gerne takke jer for den stø�e I har ydet mig igennem disse mange år. 
Jeg ved i skrivende stund at Mogens Krohn har sagt ja �l at tage over hvor 
jeg slipper, hvilke er en stor trøst. 
Jeg håber I vil tage godt imod Mogens og stø�e ham, alt det I kan, med man-
ge gode indlæg. 
Jeg har talt med Mogens og er sikker på at han vil kunne lø�e opgaven som 
redaktør for VMK bladet, jeg vil derfor ønske Mogens alt muligt held og lyk-
ke med opgaven. 
 
Til slut vil jeg ønske jer alle en god jul og et lykkebringende nytår. 
 
Mange sejlerhilsner 
EX redaktør 
Frode Walther Nielsen 
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Stemning fra Kronborg 
 

Stemning fra Malmö 


