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                                    Tidspunktet vi alle længe har ventet på 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deadline til næste nr. af Veganyt 1. Juli 2017 

 
Vi tager til Harwich næste år. 



 

Kære Vegasejlere  
 
Så kom vi pænt gennem forårets møder – årsmødet i Hou og generalforsamlingen i Ishøj. 
 
Begge steder var der pænt fremmøde og ved generalforsamlingen blev det endda til en rekord med 31 del-
tagere fra 22 tilmeldte både. Vi kan samtidigt glæde os over, at medlemstallet i klubben ligger stabilt med 
130-132 medlemmer. Nogle har desværre forladt os, men heldigvis er der kommet tilsvarende nye til, som 
hermed bydes velkommen til klubben. 
 
Referatet fra generalforsamlingen kan I finde på vores hjemmeside ligesom I hér kan finde resultatet af 
årets fotokonkurrence, hvor vinderen blev Walther Nerving, V1691 VIWA II, med en ’selfie’ af skipper ved 
roret i frisk vind på Øresunds bølger. I kan finde mere om fotokonkurrencen på hjemmesiden. Stort tillykke.  
 
Efter generalforsamlingen har den nyvalgte bestyrelse konstitueret sig uforandret i forhold til sidste år. 
Samtidigt har bestyrelsen vedtaget et årshjul for bestyrelsens aktiviteter og de kommende medlemsmøder. 
I inviteres alle til at komme med input til emner, som I kunne tænke jer, at bestyrelsen skal arbejde videre 
med. 
 
Ved generalforsamlingen blev det under eventuelt nævnt, at det ikke går helt godt i vores svenske søster-
klub, hvor man oplever et dalende medlemstal samtidigt med en stor (fysisk og mental) afstand til klubbens 
centrum i Stokholm. Hér kunne begge klubber måske begge have fordel af et tættere samarbejde med den 
sydsvenske del af klubben.  
 
Jeg har også hørt, at svenskerne overvejer et muligt samarbejde med den svenske Albin Viggen klub for at 
få større aktivitet. Dette er måske en farbar vej, som vi måske også kunne overveje – udfordringen er bare, 
at jeg ikke er bekendt med eksistensen af en dansk Viggen klub. Er der nogen der kan hjælpe ? 
  
Ved generalforsamlingen blev der også nævnt de aktiviteter og arrangementer, som bestyrelsen ville arbej-
de videre med til afvikling i den kommende sejlsæson. Også her er I velkomne med inputs. 
 
Endelig anbefalede bestyrelsen, at alle bruger Keep Sailing, som vi sidste år har sponseret med et mindre 
kontantbeløb, som et middel til at mødes i havnene og til at styrke fællesskabet. 
 
 
God sejlersæson til alle. 
 
Med venlig hilsen 
Formand for Dansk Vega Klub 

Niels Engell 
V-2268 Disse, Holbæk 
formanden@albinvega.dk 

  

mailto:engell@enebaervej7.dk


 

Referat fra ordinær generalforsamling 2017 
 

Referat fra Dansk vega klubs ordinære generalforsamling lørdag den 11. marts 2017 Kl. 10.
30

 

Afholdt i Ishøj sejlklub
s
 klubhus, Hummeren Nr.3 2635 Ishøj. 

Formanden Niels Engell bød de fremmødte velkommen. 

 

Dagsorden: 

Pkt. 1 Valg af dirigent & referent. 
V. 2106 John Johansen valgtes som dirigent. 

V. 767 Leif Plaetner valgtes som referent. 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dagsordenen blev godkendt. 
 

Pkt. 2 Konstatering af de stemmeberettigede. 
Der var 23 stemmeberettigede til stede. 

 

Pkt. 3 Formandens beretning. 
Så er der gået endnu et år, hvor der er sket store fremskridt. Ved generalforsamlingen i 2016 fik vi 

opdateret, eller skal vi sige moderniseret vores love og vedtægter for klubben, og vi fik valgt nye 

medlemmer til bestyrelsen. Vi gik straks i gang med at forbedre hjemme siden og en modernisering 

af Vega bladet der i fremtiden vil blive udsendt som PDF. Svenskerne har problemer med det, da 

man i Sverige ikke er så langt fremme med It og e-mails, og medlemstallet i Sverige er dalende. De 

vil formentlig gå i samarbejde med den Svenske Viggen klub. I Danmark er medlems tallet stigende, 

vi er Pt. 133. Der udsendes et dansk blad (Vega nyt)efter behov samt det fælles nordiske Vega blad. 

Begge blade udsendes på PDF. 

 

Vi afholder ca. 5 bestyrelsesmøder om året, Vega bladet er selvfølgelig altid på samt overvejelser 

om den måde vi indbetaler kontingent, PBS overførsel er ikke muligt, mobil-pay kan være en mu-

lighed, men ind til videre fortsætter vi med bank overførsel. 

 

Ejer beviser. Vi kan som noget nyt udskrive et ejerbevis, som medlemmerne kan bestille. Det er et 

krav i flere lande, at man har det, der er indtil nu udfærdiget 18 Stk. og flere er på vej. 

 

Der arbejdes også på et samarbejde med Dansk sejlunion eller Danske tursejlere for at kunne bruge 

de fortøjningsbøjer der ligger rundt i landet. 

 

Der er indkøbt memory stik på 8 GB, hvor alle informationer om tekniske tips m. v. fra den gamle 

DVD er lagt på. Der er udsendt en til alle medlemmer og nye medlemmer får en tilsendt. Fordelen 

ved den er at der senere kan komme nye informationer på. Bestyrelsens visioner er diverse kurser i 

sejl trim, spiler sejlads åben båd eller andre ting som medlemmerne ønsker. Der har også været af-

holdt en fotokonkurrence, vi vil senere afsløre hvem der vandt. 

 

IFR. 
Der har været afholdt IFR i Tyskland fra den 25. til den 30. juli i Rostock – Warnemüde. Vi havde 

aftalt at mødes i Gedser og sejle derfra den 24. juli turen var lidt blandet da det først var stille, men 

da vi nærmede os Tyskland blæste det op. Arrangement var godt tilrettelagt og Flemming Kaiser 

vandt som sædvanligt racing klassen. 

Til sidst takkede Niels bestyrelsen for det store arbejde der lagt i årets løb. 



 

 

Spørgsmål til beretningen. 
V.2060 Søren orienterede om bladet, at der udsendes et dansk Vega nyt og et fælles nordisk Vega 

blad. 

Torben fortalte at Dansk sejlunions og Tursejlernes bøjer er fælles, vi undersøger om Vega klubben 

kan blive medlem af Dansk sejlunion og hvad det koster. 

V.1691 Walter en god ide med ejer bevis. Hvad med at spørge Svendborg classic om de vil arrange-

re en sejlads for Vegaer. 

V.1691 Walter mener at D. S. målerbrev er forkerte, vi kan finde et mere regulært målerbrev på 

V.O.D.A.
s
 hjemmeside, men det kan ikke bruges ved kapsejlads med andre både. 

V.2374 Ingolf han opfordrede medlemmerne til at melde sig ind i tursejlerne så har i adgang til alle 

bøjerne. 

Beretningen enstemmigt godkendt. 
 

Pkt. 4 Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse. 
Kassereren Henning Adrian fremlagde regnskabet der viste et overskud på 12.571,41Kr. Årsagen til 

det gode regnskab er besparelse på Vega bladet samt porto, der har i år været brugt godt 9.000 Kr. 

på indkøb af USB stik. Den udgift kommer ikke igen til næste år. 

V.2826 Vilhelm Takkede bestyrelsen for at udgifterne er minimeret. 

Regnskabet enstemmigt godkendt. 

 

Pkt. 5 Fastsættelse af kontingent for den kommende periode. 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 250,00 Kr. 

Angående betalingsmåde bliver det som vanligt bankoverførsel, kassereren opfordrede til at man 

huskede at påføre Vega nummeret på indbetalingen. Opkrævningen udsendes snarest med sidste ret-

tidig indbetaling den 2. april. 

Kontingent og budget godkendt. 

  



 

 

Pkt. 6 Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 1 bestyrelsessuppleant. 
 V.2268 Niels Engell  genvalgt 

 V.2060 Søren Nerup genvalgt 

 V.2258 Robert Hansen genvalgt 

 V.2790 Mikkel Lundahl suppl. Genvalgt 

  

Pkt. 7 Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
 V.3445 Urban Jensen   genvalgt 

 V.2106 John Johansen   genvalgt 

 V.2826 Vilhelm Krause Revisor suppleant genvalgt 

 

Foreningen
s
 redaktør gennem mange år V.2374 Ingolf Pedersen ønskede ikke at fortsætte. Forman-

den Niels Engell overrakte en gave og takkede ham for det store arbejde han havde lagt i Vega bla-

det igennem årene. Bad om forslag til en ny redaktør. V.1118 Torben Jensen meldte sig og blev en-

stemmigt valgt. 

 

Pkt. 8 Behandling af indkomne forslag. 
Der var ingen forslag. 

 

Pkt. 9 Eventuelt. 
V.2268 Niels spurgt om der findes en Viggen klub i Danmark, det bliver undersøgt.  

Der afholdes IFR fra den 26. til den 31. juli 2018 i England.  

Der er har været et fælles indkøb af alu. Vinduer med 23 tilmeldte.  

Der er forslag om fællesindkøb af cockpit telt fra et firma der hedder Happy telt. 

V.2106 John oplyste at tidligere formand Ruth Cordua har skrevet 2 bøger om deres sejlads med 

Vegaen ”Partner”.  

V.2974 Erik spurgte om råd til at få overbord faldne personer ombord, han havde prøvet med bom-

men - det virkede ikke ret godt. Niels svarede, at vi prøver at afholde et kursus. 

V.2374 Ingolf sejl med badestigen slået ned. 

V.1691 Walter badestigen må aldrig låses fast når den er slået op, den skal kunne trækkes ned når 

man ligger i vandet. 

Fotokonkurrencen: Formanden oplyste resultatet af afstemningen af de indsendte billeder. 

Vinder blev billede Nr. 4 indsendt af V.1691, Walter Nerving. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen. 

 

Referent 

Leif Plaetner V. 767 

  



 

Bestyrelsens konstituering og årshjul 
 
Efter afholdelse af årets generalforsamling d. 11/03-17 i Ishøj har bestyrelsen valgt at konstituere sig som 
følger: 
 

 Niels Engell  V2268 (formand) 

 Jacob Jensen V679 (næstformand) 

 Robert Hansen V2258 (sekretær) 

 Søren Nerup  V2060 (gadgets/teknik)  

 Mikkel Lundahl  V2790 (suppleant)  
  
Samt: 

 Urban Jensen  V3445 (revisor) 

 John Johansen  V2106 (revisor) 

 Vilhelm V2826 (revisorsuppleant) 
 
Og: 

 Torben Jensen  V1118 (redaktør for VEGA-Nyt) 
 
Årshjulet for bestyrelsens arbejde er aftalt som følger: 

 Bestyrelsesmøder:  28/04-17, 01/09-17,  24/11-17, 19/01-18 og 16/02-18 

 Medlemsmøde i Hou:  03/02-18 

 Generalforsamling i Ishøj: 10/03-18 
 Hvis medlemmerne har ønsker eller emner, som ønskes taget op i bestyrelsen, så kan disse medde-

les formanden senest ca. 2 uger før efterfølgende møde. 
 
På bestyrelsens vegne: God sejlersæson til alle. 
 
Med venlig hilsen 
Formand for Dansk Vega Klub 

Niels Engell 
V-2268 Disse, Holbæk 
formanden@albinvega.dk 

 
 
Ejerbeviser 
 

Efter en lille vinterpause er der atter kommet gang i udstedelsen af ejerbeviser. Vi er nu oppe på i 

alt 19 udstedte beviser, hvoraf de 3 sidste udsendes i uge 14 – lige tids nok til at komme ombord 

ved sejlsæsonens start. 

 

Vi fortsætter med udarbejdelsen af ejerbeviser, som kan være rare at have, når der sejles i udlandet. 

Ejerbeviser udstedes efter henvendelse til hhv. formanden eller næstformanden. Husk at regne med 

en vis ekspeditionstid – især hen over sommeren. 

 

 
 
Formand for Dansk Vega Klub 

mailto:engell@enebaervej7.dk


 

Sikkerhedsmøde i Køge Motor og Sejlklub 
 
Den 16/03-17 holdt Køge Motor og Sejlklub åbent hus arrangement under overskriften ’redningsvest og på-
klædning’. Et spændende emne, som havde lokket 35-40 sejlere af huse. 
 
Foredragsholder var Christina Rasmussen fra Tryg Fonden/Søsportens Sikkerhedsråd, som talte over føl-
gende dagsorden: 

 Sejl Sikkert kampagnen 

 Vest – hvilke og hvornår 

 Opmærksomhedspunkter vedr. veste og sikkerhedstilbehør 

 Sådan checker du selv din oppustelige vest. 

 Tøjvalg til forskellige årstider 

 Og et par anbefalinger: 
o Husk ’112-appen’ på jeres telefon. Den kan fortælle alarmcentralen jeres position.  
o Husk at badestigen kan være den eneste vej tilbage op i båden – den skal derfor kunne slås ned af 

personen i vandet. 
o Husk - og check - livliner 
o Husk at checke jeres brandslukker - og kontroller også, at den kan komme ud af holderen. 

 
Foredraget blev efterfulgt af en lille quiz over nettet, hvor præmien var en lille flaske stærkt til halsen, og 
mulighed for de fremmødte til at få checket deres medbragte veste. Alt-i-alt en vellykket arrangement som 
måske med fordel kunne gentages i VEGA-regi. 
 
God og sikker sejlsæson – og pas godt på jer selv og jeres besætninger. 
 
 

 

Samkøb 
 

Med henvisning til den store rabat, som Søren har opnået i forbindelse med indkøb af aluminiums-

vindue, har vi modtaget følgende gode ideer til fremtidige fællesindkøb: 

 

 Cockpittelt/Habitent 

 Pensionistbøjler 

 Sejl á la Claus Høj 
 

Andre ideer modtages, idet det samtidigt understreges at samkøbstilbud kun er gældende for med-

lemmer af ’officielle’ VEGA-klubber. 

 

Og som Claus Høj nævnte så kunne der være ekstra besparelser hvis ordren bliver i ’lavsæsonen’ 

august-september. 

 
 
  



 

Lidt mere om solceller. 

Der sejler efterhånden mange Vegaer rundt med solceller, som kan puste lidt ekstra liv i (forbrugs-) batteri-
et – og hver skipper har stort set selv sin egen løsning. 
 
En af udfordringerne er at undgå skygger på solcellerne, både under sejllads og i havn. Bare en enkelt tynd 
skygge hen over en del af panelet reducerer el-produktionen voldsomt. Èn mulighed er derfor at sætte sol-
cellen på et stativ på/bag agter pulpitten/agterstaget, men dette betyder desværre en høj placering af sol-
cellen og dermed en tydelig ændring af bådens tyngdepunkt – både vægtmæssigt og vindmæssigt – og gør 
det samtidigt besværligt at komme agterud for fortøjning, flagspil, m.v.  
 
Derfor bringer jeg hermed min løsning i spil: 
Jeg har købt et mobilt solcellesystem beregnet til 
camping. Systemet består af 2 separate celler 
monteret i en kuffert med hængsler og med ind-
bygget regulator. Det smarte er, at de 2 solceller 
kører i ’parallelt’, hvilket betyder, at en skygge 
hen over den ene celledel ikke påvirker produkti-
onen af el fra den anden del. Det betyder samti-
digt, at de 2 solcelledele kan vinkles lidt i forhold 
til hinanden og derfor afgive maksimal el-
produktion på forskellige tidspunkter af dagen (el-
ler halser mens man sejler). 
 
Vores celler afgiver maksimalt 2 x 40 W, men i dag fås det samme system med 2 x 50 W. Dette i kombinati-
on med et 105 Ah forbrugsbatteri gør, at man har strøm til det meste. 
 
Solcellekufferten er købt hos Viva Energi og koster lige under 2,000 kr. inkl. moms. Sættet indeholder, som 
nævnt, 2 parallelle solceller à 40/50 W med tilhørende regulator. Cellerne er monteret med et indbygget 
’klap-ud’ stativ, som jeg demonterede. Derudover demonterede jeg regulatoren, som sidder fast på ’klap-
ud’ stativet, da jeg syntes, at den ville sidde meget bedre – og mere beskyttet - i en af kistebænkene. 
 
For at få lidt hældning på cellerne monterede jeg et par lister på ’garagen’ til skydelugen. Jeg lagde to teak-
lister på 12 mm oven på hinanden, hvilket gav en tilpas hældning på panelerne, ca. 10 ⁰. Højden af teakli-
sterne skal naturligvis afpasses efter højden på montagevinklerne nævnt efterfølgende. 
 
 
 
For at fastgøre solcellerne til ruftaget 
monterede jeg 4 support vinkler i noget 2 
mm alu-liste/plade. som ses på billedet 
(de mange huller i alu-rammen skyldes 
flere forskellige forsøg på optimal place-
ring, men med lidt planlægning kan så-
danne ’mislyde’ let undgås). Højden af 
vinklerne bestemmes udelukkende af øn-
sket om frihøjde til reb og fald under sol-
cellerne, og den ønskede hældning på 
panelerne. Før opmærkning af hullerne i 
ruf-taget spændte jeg vinklerne på solcel-



 

ler med nogle 4 mm bolte. Når beslagene var placeret rigtigt på cellerne kunne jeg opmærke hullerne i ruf-
taget med en sprit-pen. Herefter demonterede jeg vinklerne 
fra solcellerne, skruede vinklerne fast på ruf-taget og gen-
monterede solcellerne på vinklerne med pop-nitter.  En må-
ske lidt besværlig løsning, men til gengæld er cellerne ’næ-
sten tyverisikrede’. 
  
 
På billedet til højre ses fastgørelsen på midten af solcellerne. 
Beslagene er lavet af samme alu-liste, som blev anvendt til 
vinkelbeslagene, let bukket og fastspændt til teaklisterne 
med almindelige rustfrie skruer. 
 
 
 
Før den endelige montage af solcellerne på ruf-taget blev 
batteriledningen forlænget med ca. 4 m, så der var rigeligt til 
at nå ned i kistebænken. Jeg valgte at bruge et 2 x 4 mm2 cu-
kabel af hensyn til den mekaniske styrke og for at minimere 
spændingsfaldet. Fra solcellerne blev kablet lagt i en lille 
ledningskanal, som vist på vedstående billede, og ført ned på 
indersiden i kahytten, pænt skjult bag vores hjemmelavede 
’bestikhylde’, og ned i styrbord kistebænk, hvor jeg satte re-
gulatoren. 
 
 
Når man laver solcellens el-installationer er der nogle ting man skal være særlig opmærksom på: 

 Kortslutningsstrømmen fra solcellerne er ikke meget større end driftsstrømmen, så el-installationen 
skal laves så sikker og omhyggeligt som muligt. 
 

 Af samme grund kan man ikke kortslutningsbeskytte el-installationen mellem regulatoren og solceller-
ne på en overbevisende måde. 

 

 For at kunne lade på batteriet, mens der er slukket for alt andet el-udstyr, er det nødvendigt at tilslutte 
laderegulatoren direkte til forbrugsbatteriet, dvs. uden om den almindelige hovedafbryder og sikrings-
lister.  Hér må det stærkt anbefales at opsætte en separat afbryder og sikringselement for denne til-
slutning - for en kortslutning på batterisiden af regulatoren kan have ganske alvorlige konsekvenser. 

 

 Afhængig at den valgte regulatortype skal man sikre sig, at der ikke etableres nogen form for direkte 
elektrisk forbindelse mellem solcellernes plusside og batteriets plusside og heller ikke mellem solcel-
lernes minusside og batteriets minusside. Dette skyldes, at nogle regulatorer regulerer plusspændin-
gen i forhold til minussiden (her er der en direkte elektrisk forbindelse inde i regulatoren mellem sol-
cellernes minus og regulatorens batteriminus) mens andre regulerer minussiden i forhold til plussiden 
(her er der så en direkte elektrisk forbindelse inde i regulatoren mellem solcellernes plus og regulato-
rens batteriplus). 

 

 Husk at montere regulatoren på en sådan måde, at der er fri luftgennemstrømning bag ved den af 
hensyn til køling. Jeg har brugt et par stykker ledningskanal 15x15 mm som afstandsstykker, men alt 
andet (møtrikker, stag, osv.) kan virke lige så fint. 



 

 
På billedet ses (fra højre mod venstre): 

 Gul ledning: minus til forbrug forsynet direkte fra 
solcellerne (benyttes ikke på vores båd) 

 Rød ledning: plus til forbrug forsynet direkte fra 
solcellerne (benyttes ikke på vores båd) 

 Sort ledning: minus direkte tilsluttet forbrugsbat-
teriets minuspol 

 Rød ledning: plus direkte tilsluttet forbrugsbatte-
riets pluspol 

 Grøn ledning: minus fra solcellerne 

 Rød ledning: plus fra solcellerne 

 Sort ledning: minus fra landstrømsladeren (som er den grå kasse til højre i billedet) 

 Rød ledning: plus fra landstrømsladeren 
(NB: de to sidste ledninger til landstrømsladeren har intet med solcellerne at gøre, men omtales 
kun fordi ledningerne er med på billedet) 

 
Som det fremgår af billedet kører jeg, af sikkerhedsgrunde, alle ovennævnte ledninger i gennem sikringer 
før de føres videre ud på båden. Sikringerne til solcellesystemet er alle 8 A, svarer til solcellernes kapacitet 
på 2x40 W (eller 10 A ved 2x50W) mens sikringerne fra landstrømsladeren er 15 A, svarende til landstrøms-
laderens kapacitet.  
 
 
Vi har nu sejlet med vores solcelleanlæg hele sæsonen 2016 uden at have strømproblemer under sejllads –
eller når båden bare ligger og passer sig selv i havnen – og det til trods for, at køleskabet nu altid er tændt, 
så der altid er ’en kold fra kassen’, hvis der skulle opstå et akut behov herfor ved ombordstigning. 
 
 
 

 
 
 
  



 

Fotokonkurrencen 2016/2017 
 
Som planlagt kom vi i mål med årets fotokonkurrence. 
 
Der var oprindeligt modtaget 28 fotos, hvoraf bestyrelsen valgt de 10 semifinalister.  
 
Ved mødet i Hou blev der blandt disse 10 valgt 5 finalister, hvorudfra deltagerne i generalforsamlingen så 
skulle vælge den endelige vinder. 
 

Her er kandidaterne: 

 

 

 

 

 

  

Billede 1 (V1158)          Billede 2 (V1344) 

 

 

 

 

  

Billede 3 (V2374)          Billede 4 (V1691) 

 

Resultatet af afstemningen blev: 

 Billede 4: 12 stemmer 

 Billede 5: 4 stemmer 

 Billede 1 og 2:   2 stemmer hver  og 

 Billede 3: 1 stemme 

 
Billede 5 (V1140) 



 

Formanden havde desværre glemt både præmie og diplom ved gene-

ralforsamlingen.  

 
Dette er der dog efterfølgende blevet rådet bod på ved en lille ’privat 
ceremoni’.  
 
Vi håber, at mange flere vil deltage i den nye fotokonkurrence for 

2017 og vi glæder os til at modtage jeres  nye ’pletskud’. 

 

Med venlig hilsen 

Formand for Dansk Vega Klub 

Niels Engell 

 

 

 
 
 

 

Eksempel på et hyggebillede fra en Vega. 

Læg mærke til at det er to dråbeformede borde, dert kan sættes sammen eller sættes ud til hver 
side. 


