
 

Information i forbindelse med VB´s vagtrunder.  

 

Kære VB venner, der skal er tildelt en vagt, her følger lige en kort vejledning 

Jeg melder løbende ud, for ca. en måned af gangen, til dem som skal gå vagt, pt. er hele november og 
december planlagt. Pga. GPDR lovgivningen, har jeg ikke mulighed for at oplyse anden et navnet på 
din vagtmakker, så derfor sendes mail til jer begge med datoen for jeres vagt.  

 Husk jeres VB kort, så I kan komme ind i klubhuset, der er aflåst. 
 

 I klubhuset finder i vagtveste, som skal bæres når I går jeres vagtrunder. Derudover finder i to 
lommelygter på disken ved køkkenet. Husk at sætte disse til opladning efter brug.  

Vagtrunderne:  

 En vagtrunde omfatter alle landpladser såvel som vandpladser i Vestre Bådehavn og 
Skudehavnen. Vagtværnets opgave er at observere – og i tilfælde af noget ulovligt – alarmere 
politiet.  
 

 Når I går vagt for VB er i omfattet af VB´s forsikring.  
 

 En vagt består af min. 2 runder, som typiske starter kl. 19, hvor man kunne mødes i klubhuset, 
og sidste runde skal påbegyndes efter kl. 21.00. På bordet ved vestene finder I ligeledes en 
”vagtbog”. I denne bog skal I notere at I har gået vagt den pågældende dag, samt tidspunktet 
for vagtrunderne. Desuden noteres eventuelle observationer af relevans i vagtbogen. Såfremt 
at der ikke er noteret fremmøde i vagtbogen, anses man som udeblevet fra vagten, og vil blive 
faktureret udeblivelsesgebyr på 350 kr.  

I køleskabet finder i lille anretning fra vores gode nabo - Restaurant Vestre Baadelaug. Desuden står 
der kaffe/thé klar til jer på en bakke. Såfremt at I ikke er interesseret i forplejning, så giv gerne besked 
herom – så undgår vi madspild og alle er glade J  

God vagt 

Hilsen Claus Heikel, VB sekretær – tlf. 25266328 

 

  

 


