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Bestyrelsen: 
 
Formand:        Kent Alexander                                                                      
        Humlebæk Strandvej 133                                          
        3050 Humlebæk.                                           
        Tlf. 4015 17883 Mail: kent.alexander.dk@gmail.com 
Næstform.:      Henning Hedegaard Larsen 
        Teglgårdsvej 319A, 2.tv.    
        3050 Humlebæk.     
        Tlf. 2029 6557 Mail: hhlarsen@webspeed.dk 
Kasserer:        Ole Nielsen 
        Roret 61 
        3070 Snekkersten                                     
        Tlf. 4913 5585 Mail: olesnielsen@webspeed.dk 

Bestyrelses       Per Sass Jensen 
medlem:        Humlebæk Strandvej 135 
        3050 Humlebæk. 
        Tlf. 4919 4605 Mail: persassjensen@gmail.com  

Bestyrelses       Susanne Hakmann 
medlem:        Oscar Brunsvej 4A, st.th. 
        3050 Humlebæk.     

       Tlf. 5090 3628 

Bestyrelses       Peter Sørensen 
medlem:        Langebjergvej 308A 
        3050 Humlebæk. 
        Tlf. 4919 2576 Mail: pet.sor@webspeed.dk 
Bestyrelses       Jørgen Schønnemann    
medlem:        Teglgårdsvej 653, 2.tv. 
                          3050 Humlebæk    
        Tlf. 2071 1001 Mail: js20711001@hotmail.com 

      

Suppleant:       Elo Nielsen 
       Teglgårdsvej 325C, st.th.    

        3050 Humlebæk.     
        Tlf. 4037 0036 Mail: elo.nielsen@live.dk  
Suppleant:       Claus Hummel    
        Gl,Strandvej 93  
        3050 Humlebæk. 
        Tlf. 4169 6562 Mail: clus.hummel@hotmail.com 

Suppleant:       Svend Erik Wittenkamp    
        Teglgårdsvej 539, st.tv. 
        3050 Humlebæk 
        Tlf. 2081 8055 Mail: wittenkamp@gmail.com 
  

 
Revisor/Revisorsuppleant: Flemming Lunn/ Erling Mathiesen
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Aktivitetsudvalg/Bladudvalg: 
 
Kontakt: Kent Alexander                                                                    
 Humlebæk Strandvej 133                                          
 3050 Humlebæk.                                           
 Tlf. 7020 2783 

 kent.alexander.dk@gmail.com 

 

Janus: Elo Nielsen  
 Teglgårdsvej 325C, st.th. 
 3050 Humlebæk. 
 Tlf. 4037 0036 
 Mail: elo.nielsen@live.dk  

 

Banko: Susanne Hakmann 
Jule- Oscar Brunsvej 4a, st.th. 
Frokost: 3050 Humlebæk. 

Tlf. 5090 3628 
 

Medl.liste: Per Sass Jensen 
 Humlebæk Strandvej 135 
 3050 Humlebæk. 
 Tlf. 4919 4605 
 Mail: persassjensen@gmail.com   

Sekretær: Jørgen Schønnemann 
Skovtur: Teglgårdsvej 653, 2.tv. 
Blad- 3050 Humlebæk. 
udvalg: Tlf. 2071 1001 
 Mail: js20711001@hotmail.com  
 
 

Blad- Henning H. Larsen 
udvalg: Teglgårdsvej 323B, 2.th. 
Hjemme- 3050 Humlebæk. 
side: Tlf. 2029 6557 
 Mail: hhlarsen@webspeed.dk 

 

Blad- Peter Sørensen 
udvalg: Langebjergvej 308A 
 3050 Humlebæk. 
 Tlf. 4919 2576 
 Mail: pet.sor@webspeed.dk 
 

Morgenmad: Svend Erik 
Wittenkamp 
Øl- Teglgårdsvej 539, st.tv. 
automat: 3050 Humlebæk 
 Tlf. 2081 8055 
  Mail: wittenkamp@gmail.com  
 

 
 
Småbåds- Claus Hummel 
ture: Tlf. 4169 6562 
 Gl.Stransvej 93 
 3050 Humlebæk. 
 Mail: claus.hummel@hotmail.com 
 

Havture: Jacob Simonsen 
 Esrumvej 291 
 3000 Helsingør. 
                   Tlf. 3013 4321 

 Mail: Simonsen.jakob@gmail.com 
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Formanden har ordet 
Af Kent Alexander 

kent.alexander.dk@gmail.com 
 
 
Kære medlemmer 
 
Sommerens varme er nu over os alle og i skrivende stund har vi 29 grader 
hvorfor det gælder om at holde sig i skyggen og have noget koldt indenfor 
rækkevidde. Her er næsten ligeså varmt som sydpå! 
Vore sommeraktiviteter er i fuld gang – småbådsturene går fint om end med 
lidt svingende fangstresultater men sådan er jo fiskeri. Vi har fået lidt flere  
medlemmer igen og ser med glæde at nogle unge også melder sig ind. 
 
Skovturen i år lørdag den 17. august, går til Gurre Sø hvor Jørgen Schønnemann 
har fundet en er skøn grillplads lige ved søbredden. Se mere herom i bladet. 
Kom og vær med til en skøn dag sammen i dejlige omgivelser.  
 
Vi har også fået bekræftet vores 2 Bankoaftner den ene tirsdag 22. oktober og  
den anden fredag den 15. november- begge dage i Foreningshuset på Sletten 
Havn.  
 
Bestyrelsen forsøger efter bedste evne at holde vores aktiviteter i gang og 
der hersker da også generel tilfredshed blandt vore medlemmer omkring 
vort arbejde, hvilket er dejligt når man bruger sin fritid på at styrke det 
lokale fællesskab. Vi har dog et medlem som i flere tilfælde har givet udtryk 
for sin utilfredshed med undertegnede og hele bestyrelsens arbejde, hvorfor 
vi har besluttet at bringe medlemmets 3. klagebrev i dette nummer af 
Vandposten, sammen med mit svarbrev til vedkommende. 
 
Derudover har redaktøren bedt mig anføre at han IKKE deler medlemmets 
meninger og synspunkter, men kun har medtaget brevet per kulance.       
 
Jeg vil ønske jer alle en rigtig god sommer med mange dejlige oplevelser 
på vandet og ude i naturen!   
 
 
Knæk og Bræk! 
 
 
 
Kent 
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Referat 
Af Peter Sørensen 
Pet.sor@webspeed.dk 
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde 
 

Den 7. maj 2013 kl. 19.00 i Foreningshuset, klublokalet i kælderen, Sletten Havn, 3050 
Humlebæk. 
 

Referent: Peter Sørensen 
 

Til stede: Ole Nielsen, Kent Alexander, Svend Erik Wittenkamp, Susanne Hakmann, Elo 
Nielsen, Jacob Simonsen, Jørgen Schønnemann og Peter Sørensen        
Afbud fra: Henning Hedegaard og Per Sass Jensen. 
 

 
Godkendelse af referat fra sidste møde den 19. februar 2013 

 

Rettelse: Susanne sagde, at næste banko er den 22. oktober og den 15. november 2013. Der 
er ikke banko den 30. november 2013. Derimod er der julefrokost den 30. november 2013. 
Med disse rettelser blev referatet godkendt. 
 

 
Velkomst. Nyt, siden sidst og opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde 
 

Formanden bød velkommen. 
Der er reserveret lokale lån i foreningshuset frem til den 1. august 2013 til vore aktiviteter. 
Dagsordenen blev gennemgået og vedtaget. 
 

 
Økonomi/medlemsliste v/ Ole og Per 

 

Ole sagde, at vi i dag har en kassebeholdning på 98.387,- kr. 
Vi har siden sidst fået 3 nye medlemmer, så vi nu har 95 medlemmer. 
 

 
Småbådsture v/ Svend Erik og Claus Hummel 

 

Vi havde en fantastisk god småbådstur den 5. maj 2013. Godt vejr og 19 deltagere. 5 
småbåde sejlede ud med fiskere. Stor succes. 
 

 
Klubbåden JANUS v/ Jørgen Schønnemann og Elo Nielsen 

 

Båden har været på land og er blevet højtrykspulet i bunden af Sletten bådeværft.  Vi udførte 
selv afrensning for alger m.v. og bundmaling. Aktive på dette arbejde var Jørgen 
Schønnemann, Poul Mølvang og Peter Sørensen. 
Elo sagde, at Janus redningsstige er defekt. 
Jørgen Schønnemann indkøber en ny redningsstige. 
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Skovtur v/Jørgen Schønnemann 

 

Næste tur bliver en traditionel tur den 17. august 2013 ud i skoven. Til et picnicsted ved 
Gurre Sø. I bus og med medbragt mad og drikke. 
 
 
Havture v/ Jacob Simonsen 

 

Jacob orienterede om sine henvendelser til nogle lystfiskerederier. Det blev til følgende 
vedtagelse: 

- Ture med Hanne Berit fra Rungsted 

- En 5 timers tur, kl. 07.00 – kl. 12.00 

- Første havtur i november 2013, dernæst den 30. december 2013 og så yderlig 3 ture i 

januar, februar og marts 2014 

- Prisen er 210,- kr. pr. person uden morgenmad 

- I klubbladet Vandpostens augustnummer bringes nærmere information om datoer og 

tilmelding. 

-  

Eventuelt 

 

Formanden Kent Alexander har modtaget et klagebrev fra medlem Per Lassen. Dette brev 
blev oplæst for bestyrelsen, der efterfølgende havde en debat om brevets tekst. Med 
baggrund i bestyrelsesmedlemmernes udtalelser om brevet, så skriver Kent først et 
svarudkast til bestyrelsen, hvorefter Per Lassen vil modtage svar på brevet fra formanden. 
 

Næste bestyrelsesmøder 

 

I foreningshuset den 3. september 2013 og den 9. oktober 2013.  
 
Dette referat er distribueret til: Bestyrelsen, Medlemsbladet, Arkivmappen i kælderen. 
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Småbådsture 
Af Peter Sørensen 
Pet.sor@webspeed.dk 
 
Småbådstur 5. maj 2013 
 

Så er det sæsonens første småbådstur. 

 

Som sædvanlig ind til morgenkællingens gode morgenbord i foreningshuset. 
Vi var 18 deltagere, der blev fordelt i 5 småbåde. 

 

Der var flot forårsvejr med svag vind fra SØ. En smule diset, men alligevel god sigtbarhed. 

 

Jeg sejlede ud med klubskibet Janus og Jørgen Schønnemann som skipper og fiskerne Kjeld 
Jensen og Erik Bek. Vi sejlede nordover op mod Snekkersten, hvor Erik på sin pirk fangede 
en lille rødspætte og Kjeld 1 hornfisk. Vi fiskede her yderlig i 1 time uden at få fangst. 

 

Vi sejlede dernæst over til Svenskekysten og begyndte fiskeriet ud for Kobberværket. Her 
mødte vi flere andre småbåde og turfiskerbåde. 

 

Her fangede Peter straks fra start en pæn stor torsk på en lille pirk. Efterfølgende fiskeri gav 
ingen særlig fangst, hvorfor vi besluttede at sejle ned til Hven. 

 

Ud for Nordborg fiskede vi igen ihærdigt og vi fangede kun nogle småtorsk, der blev smidt i 
havet igen til deres videre fiskeliv. 
 
Indvejningen i foreningshusets have gav følgende resultat: 
 

1. Klaus Hummel Torsk 2,7 kg 
2. Peter Sørensen Torsk 1,8 kg 
3. Elo Nielsen Torsk 1,5 kg 

 
Småbådstur 2. juni 2013 
 

Som sædvanlig ind til morgenkællingens gode morgenbord i foreningshuset. 
Vi var 11 deltagere. 

 

Der var sol over sundet og der blæste en frisk vind fra NV. 

 

Jeg sejlede ud med klubskibet Janus og Jørgen Schønnemann som skipper og Erik Bek. Vi 
sejlede nordover op mod Snekkersten. Her var der hornfisk i stimer. Vi sejlede langsomt 
fremad, mens vi med små ”hornfiskepirke” jævnligt fangede hornfisk. Erik blev dagens store 
hornfiskefanger. 

 

Mens vi fiskede, fik vi besøg af kystpolitiet, der inspicerede os. 5 politifolk i en hurtiggående 
gummibåd. De kontrollerede, om vi havde det nødvendige antal redningsveste med på skibet 
og kiggede også interesseret på vor store fangst af hornfisk. Så ønskede politiet os fortsat god 
fisketur og sejlede videre med turbofart til den næste lille fiskerbåd ud for Snekkersten. 

 

Så sejlede vi langsomt hjemover, mens vi atter fiskede efter hornfisk. 
Vi fangede nogle hornfisk undervejs og nød samtidig sejlturen og det gode vejr. 
Vi fangede i alt 35 hornfisk og ingen torsk. 
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Forsat fra side 7 

 

Indvejningen i foreningshusets have viste følgende: 
 

1. Klaus Hummel 

2. Møller 

3. Erik Bek. 

 
Småbådstur 7. juli 2013 
 

Sol over Sundet, drama og ringe fangst. 

 

Så er det højsommer i Danmark og solen skinnede hele dagen fra en skyfri himmel. Der var 
svag vind og lille bølgegang. 

 

Jeg sejlede ud med det gode skib Lady Gerda med skipper Per Lassen. Vi sejlede nordpå og 
begyndte fiskeriet ud for Humlebæk Havn. Her fangede vi 1 hornfisk. 

 

Vi sejlede dernæst op til Snekkersten, hvor vi kun fangede yderlig 3 hornfisk. 

 

Så lagde vi kursen over mod svenskekysten og ud for Kobberværket begyndte vi fiskeriet 
igen og nu med 26 meters dybde. Vi sejlede lidt rundt og prøvede forskellige steder, men vi 
fangede intet. 

 

Pludselig stoppede skibets motor. Per prøvede flere gange at starte motoren, men den var 
total død. Et batteriskifte hjalp heller ikke. 

 

Så løftede vi skærmen, som dækkede motorrummet og fik syn for årsagen til motorstoppet. 
Motorrummet var fyldt med vand og motoren og de elektriske dele lå under vand. Vi 
begyndte straks at lænse, men fik kun fjernet en lille mængde vand. 

 

Per tilkaldte nødhjælp på WHF. Vi skulle have hjælp hurtigst muligt. Heldigvis var Switzer’s 
bugserbåd også på sejlads i Sundet og var lige i nærheden af os. 

 

Switzer hørte vort nødopkald og Per fortalte om vort motorstop og situation. Kort tid efter lå 
den store bugserbåd ved siden af os og folkene på Switzer gik straks i gang med at hjælpe os. 

 

Vi fik en sugeslange ned i bunden af motorrummet og på kort tid blev rummet tømt for vand. 
Vi fik dernæst tilstoppet det hul, hvorfra der sivede vand ind. Formentlig har der været en 
utæthed i kølevandsforbindelsen, men årsagen til indsivningen bliver naturligvis først endelig 
afklaret senere, når båden er kommet på land. 

 

Samtidig kom også den svenske kystredningstjeneste hen til os og de ydede også stor hjælp. 

 

Vi havde fået kontakt til Svend Eriks båd via mobiltelefonen og han kom også lidt senere hen 
til os. 

 

Først gav kystredningstjenesten os en bugsering med kurs mod danskekysten. Da Svend 
Eriks båd dukkede op, så overtog han bugseringen og vi kom alle godt i land i  
Sletten Havn. 
 
 
 



 

 

Billeder fra småbådsturen den 7. juli 2013
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En bedre fremtid for Sletten Fritidsfiskerlaug 
 

Af Per Lassen, medstifter af Sletten Fritidsfiskerlaug. 

 
Fiskeklubben har i dag kun 88 medlemmer. Igennem de seneste år har mange medlemmer 
desværre valgt at forlade klubben. Hvad er så årsagen hertil? 
 

Det er nødvendigt at foretage nogle ændringer i klubben og begynde med nogle aktiviteter, 
som kan skabe fornyelse og igen få medlemstallet op på over 300 medlemmer, som vi 
engang har haft. 
 

Klubbens væsentligste aktivitet er naturligvis lystfiskeri.  Bestyrelsen bør prioritere dette 
højest og handle herefter. 
 

Klubben er stiftet i Sletten Havn og er hjemhørende her. Det var derfor en stor 
fejldisposition, at bestyrelsen valgte at afholde dette års generalforsamling i et selskabslokale 
på Teglgårdsvej. Generalforsamlinger skal naturligvis afholdes på klubbens hjemsted, Sletten 
Havn. 
 

Ligeledes er klubben største aktiv (Janus) ikke i regnskabet som blev præsenteret ved den 
sidste generalforsamling, og regnskabet er derfor ikke korrekt og fejlbehæftet. Der må 
indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, så et korrekt regnskab kan blive godkendt. 
 

Indlæg til Vandposten fra medlemmer må og skal indsættes i Vandposten og ikke som nu 
bliver censureret ud og bliver undladt i Vandposten, så medlemmernes  positive og negative 
kritik ikke bliver hørt og indgår i klubbens virke. 
 

Janus har været en uhyggelig og meget dyr omkostning for klubben på over 200.000 kr. Er 
der gjort noget ved denne totale fejldisposition og hvad er konsekvensen for fremtiden og de 
personer, som har stået for denne fejldisposition? Den duer ikke som klubbåd og skal skiftes 
ud. 
 

Medlemmer af klubben skulle have et maritimt og fiskeri interesse for Sletten, for at blive 
medlem af Sletten Fritidsfiskerlaug, næsten ingen fra bestyrelsen deltager i klubben 
aktiviteter, skal de skiftes ud? 
 

Bestyrelsen bør også gøre en indsats for at få flere medlemmer, som har en lystfiskerbåd i 
Sletten havn. Nogle medlemmer med småbåde har forladt klubben. Hvorfor har de meldt sig 
ud kunne man med rette spørge? Jeg har hørt, at nogle er presset ud af klubben? 
 

Den kedelige udvikling med medlemsflugt skal vendes. Klubben skal have en formand og en 
bestyrelse, som aktivt med sigte på lystfiskeri kan give fornyet optimisme og skabe grundlag 
for øget medlemstilgang. 
 
Med venlig hilsen 
Per Lassen 
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                           S L E T T E N  F R I T I D S F I S K E R L A U G   
                 F o r e n i n g s h u s e t  ◦  S l e t t e n  H a v n  ◦  3 0 5 0  H u m l e b æ k  

 
 
Svar til vort medlem Per Lassen      
             
Ligesom dine 2 tidligere breve, har dit sidste udaterede brev været vendt i bestyrelsen, 
hvorfor vi kender dine holdninger til punkter som; dårlig ledelse 
fald i medlemstal, valg af lokale for afholdelse af årlig Generalforsamling 
samt mangel på nye aktiviteter som kan bringe vort medlemstal højere op. 
    
I en forening vil der altid være punkter man er enige om og andre, som man ikke er enige 
om, således også i Sletten Fritidsfiskerlaug.  
Vi er helt enige om at vores klub er hjemmehørende i Sletten Havn  
– deraf navnet. Desværre er det ikke altid lige nemt at booke et passende 
lokale hos kommunen eller i Sletten Bådeklub til feks. afholdelse af generalforsamling / 
bankoaftner osv.  
 
Vi er også enige om at vores forening primært er en fiskeklub hvorfor der  
årligt arrangeres ca. 10 fisketure fordelt på Havture og Småbådsture. 
Derudover afholdes en Skovtur, 2 Bankoaftner og 1 julefrokost. 
Vi har således årligt ca. 15 aktiviteter, hvilket meget få foreninger 
kan bryste sig af. 
Vi glæder os naturligvis meget til at høre dine forslag til nye aktiviteter 
og håber også på, at du selv vil være med til at stå for gennemførelsen af 
en eller flere af disse, da bestyrelsen er rigelig spændt for med nuværende aktiviteter. Som 
det måske er bekendt, er det de samme medlemmer der  
hvert år deltager aktivt i klubbens arbejde, hvorfor vi vil være glade for lidt mere hjælp fra 
medlemmerne. 
Du er også meget velkommen til at hjælpe klubben med at finde medlemmer 
som har en lystfiskerbåd i Sletten Havn. Måske har du nogen i tankerne? 
 

For en god ordens skyld skal lige nævnes, at klubben p.t. har 95 medlemmer og ikke 88 som 
du skriver. 
 
På side 3 i regnskabet for 2012 er vores klubbåd JANUS opført som det allerførste punkt 
under Aktiver, hvilket du også havde hørt hvis du havde deltaget i Generalforsamlingen.   
      
Med venlig hilsen 
   
Kent Alexander  
 
 

F O R M A N D :  K e n t  A l e x a n d e r  ◦  T E L E F O N  + 4 5  4 0  1 5  2 7  8 3  
  

E - M A I L  : k e n t . a l e x a n d e r . d k @ g m a i l . c o m  
 



 

 

Fasterholt……igen 
Af Jørgen Schønnemann 
js20711001@hotmail.com 
 
 
Efter en behagelig søndagstur med det traditionelle stop på midten af Fyn og den sædvanlige 
frøsnapper, naturligvis nedsvælget med en kold pil
centrum. En ankomst øl med et godda’ til den slyngende å i de smukke omgivelser.  Så fulgte 
rutinerne med udpakning af mad, sengetøj grej og bagage, brændehugning og klargøring af 
brændeovn og, ikke mindst, - etablering af dasset 
 

Vi havde et blandet vejr i de 6 dage og det var OK til vort formål. Et par stykker af os var 
meget generet af de mange fluer og især de små satans mitter (svenske knot), der ubemærket 
bider og efterlader kløende buler. Også skovflåten skal man a
upåagtet på vore lune steder og suger blod.
 

Fiskeriet var ikke i år nogen succes. Det blev til 6
smuk 600 gr. regnbue på en sjællandsk regnorm, 
Den sædvanlige tur til Brande Svømmehal, var en nydelse for os Per, Peter og Jørgen, men 
puh hvor de 3 andre lugtede da vi returnerede til hytten.
 

Årets kulturelle indslag var besøget i Silkeborg Ferskvands Akvarium, hvor vi bl.a. oplevede 
fodring af de lynhurtige oddere. Vor frokost den dag indtog vi i cafeen hvor den gamle 
hjuldamper ”Hjejlen” og alle de andre både sejler turister ud på søerne ved Silkeborg.
 

Vor gode slagter, Kalle i Aistrupholm, havde sørget for det ypperste kød til vore middage og 
Per forvandlede det til herligheder på grillen. Vi havde selv sørget for gode vine samt drinks 
til kaffen og det fik os oftest til køjs inden midnat.
 

Igen et par gode dag i den smukke natur med heden og skovene som nabo. 
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Efter en behagelig søndagstur med det traditionelle stop på midten af Fyn og den sædvanlige 
frøsnapper, naturligvis nedsvælget med en kold pilsner, lander vi i fiskehytten i
centrum. En ankomst øl med et godda’ til den slyngende å i de smukke omgivelser.  Så fulgte 
rutinerne med udpakning af mad, sengetøj grej og bagage, brændehugning og klargøring af 

etablering af dasset i skoven. 

Vi havde et blandet vejr i de 6 dage og det var OK til vort formål. Et par stykker af os var 
meget generet af de mange fluer og især de små satans mitter (svenske knot), der ubemærket 
bider og efterlader kløende buler. Også skovflåten skal man agte sig for, den gemmer sig 
upåagtet på vore lune steder og suger blod. 

Fiskeriet var ikke i år nogen succes. Det blev til 6-8 småørreder, - dog snuppede Børge en 
smuk 600 gr. regnbue på en sjællandsk regnorm, - den bedste madding her i Holtum Å.

anlige tur til Brande Svømmehal, var en nydelse for os Per, Peter og Jørgen, men 
puh hvor de 3 andre lugtede da vi returnerede til hytten. 

Årets kulturelle indslag var besøget i Silkeborg Ferskvands Akvarium, hvor vi bl.a. oplevede 
e oddere. Vor frokost den dag indtog vi i cafeen hvor den gamle 

hjuldamper ”Hjejlen” og alle de andre både sejler turister ud på søerne ved Silkeborg.

Vor gode slagter, Kalle i Aistrupholm, havde sørget for det ypperste kød til vore middage og 
lede det til herligheder på grillen. Vi havde selv sørget for gode vine samt drinks 

til kaffen og det fik os oftest til køjs inden midnat. 

Igen et par gode dag i den smukke natur med heden og skovene som nabo. 

Vandposten august 2013 

Efter en behagelig søndagstur med det traditionelle stop på midten af Fyn og den sædvanlige 
i fiskehytten i Jyllands 

centrum. En ankomst øl med et godda’ til den slyngende å i de smukke omgivelser.  Så fulgte 
rutinerne med udpakning af mad, sengetøj grej og bagage, brændehugning og klargøring af 

Vi havde et blandet vejr i de 6 dage og det var OK til vort formål. Et par stykker af os var 
meget generet af de mange fluer og især de små satans mitter (svenske knot), der ubemærket 

gte sig for, den gemmer sig 

dog snuppede Børge en 
den bedste madding her i Holtum Å. 

anlige tur til Brande Svømmehal, var en nydelse for os Per, Peter og Jørgen, men 

Årets kulturelle indslag var besøget i Silkeborg Ferskvands Akvarium, hvor vi bl.a. oplevede 
e oddere. Vor frokost den dag indtog vi i cafeen hvor den gamle 

hjuldamper ”Hjejlen” og alle de andre både sejler turister ud på søerne ved Silkeborg. 

Vor gode slagter, Kalle i Aistrupholm, havde sørget for det ypperste kød til vore middage og 
lede det til herligheder på grillen. Vi havde selv sørget for gode vine samt drinks 

Igen et par gode dag i den smukke natur med heden og skovene som nabo.  
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Af Susanne Hakmann  

 
Torskesalat (1 person) 

 
85 g.   Kogt torsk 
2   tsk. Mayonnaise 
0,5dl. A38 
 Karry 
 Salt 
 Peber 
 Citronsaft 
1   dl. Finthakket kinakål 
 
Torsken som er kogt i en god kogelage, findeles og befries for ben og skind. 
 

Mayonnaisen, A38 og krydderierne røres godt sammen og smages til. 
Torsk og kinakål vendes forsigtigt i. 
Må gerne trække nogle timer. 
 

Serveres på ristet franskbrød og pyntes med rejer, kaviar, tomat og citron. 
 
 
 
Torskefrikadeller (4 personer) 

 
400 g. Torskefilet uden skind 
100 g. Spæk fersk 
1½ Løg 
1½ æg 
1,2 spsk. Hvedemel 
0,4 spsk. Kartoffelmel 
0,2 tsk. Muskat friskrevet 
20 g. Smør 
 Salt 
 Peber 
 
Den rensede og benfrie torsk presses og tørres med et klæde. 
Den hakkes to gange og røres med de øvrige ingredienser. 
 
Steges og serveres med smeltet smør, friskkogte kartofler eller kartoffelsalat. 
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Kartoffelbagt torsk med krydderurter på bund af løg og porre serveret med 
kaperssauce (4 personer) 
 

Bund 

 

100 g. Rødløg, pillet vægt 
150 g. Porre, renset vægt 
 Olie 
 Salt  
 Peber 
Torskefileter 

 

600 g Torskefilet uden skind 
 salt 
 Peber 
Kartoffelmos 

 

400 g Kartofler, skrællet vægt 
 Persille, frisk 
    1 stk. Æg 
 Salt 
 Peber 
Kaperssauce 

 

3 dl. Fiskebouillon 
1 dl. Piskefløde 38% 
1 spsk. Sennep 
1 spsk. Kapers 

Salt 
 Peber 
 
Bund af løg og porre 

 

Snit løg og porre og svits grønsagerne i olie et par minutter. 
Krydr med salt og peber. Lægges i bunden af et ildfast fad. 
Torskefileter 

 

Torskefileterne foldes, så de er ensartede i tykkelsen. Placér dem på grønsagerne og krydr 
med salt og peber. 
Kartoffelmos 

 

Start med at koge 400 g. kartofler i usaltet vand. Mos kartoflerne med æg, friske hakkede 
krydderurter, salt og peber samt lidt af kogevandet fra kartoflerne. 
Kartoffelmosen fordeles over fileterne og retten bages i ovnen ved 200C i ca. 20 minutter. 
skru helt op for varmen, flyt evt. fadet op på øverste rille og giv retten ca. 5 minutter til 
mosen er gylden. 
 

Kaperssauce 
Fiskefond og fløde koges ind, til saucen får en passende konsistens. Den smages til med 
sennep og hele kapers. 
Retten serveres med brød og en grøn salat. 
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Skovtur 2013 

 

Skovturen i år går til Gurre sø, lørdag den 17. august 2013. 

Gurre Sø nævnes i 1600-tallet blandt kongens fiskesøer, men 1743 blev den henlagt under 

Kronborg Geværfabrik i Hellebæk. Ejeren af det Schimmelmannske Fideikommis overdrog i 

1869 søen til staten. 

Sagnet om Kong Valdemar og Tove fortæller, at Toves mor havde givet hende en tryllering, 

der skulle sikre kongens kærlighed. Da dronningen lod Tove myrde, tog kongen hendes kiste 

med sig, hvor end han drog. Det blev hofmanden hr. Lave for meget. Han åbnede kisten og 

tog ringen af, hvorefter kærligheden blev overført på ham. Derefter kastede han ringen i 

Gurre Sø. Valdemar udbrød: Lad Gud kun beholde sit himmerige, når blot jeg må beholde 

mit Gurre. Som straf for gudsbespottelsen kunne kongen ikke finde hvile efter sin død, men 
må foretage vilde, natlige jagter gennem Gurre Vang til evig tid. 

Vi mødes på pladsen foran posthuset kl. 10.30. 

Her bliver vi hentet af bussen, der kører os til første stop, Gurre Slotsruin. 

Efter dette lille kulturelle indslag fortsætter vi til skovens herligheder ved nordbredden 
af Gurre Sø, hvor vi fornøjer os med grill og gastronomiske tryllerier med både ”vådt” 
og tørt. 

Prisen for alt dette, dog ikke ”vådt”, er kun 120 kr. pr. medlem, idet Fiskerlaugets 
kasse giver et pænt tilskud. For gæster, altså ikke medlemmer, er prisen kr. 200 pr. 
gæst. 

Tilmelding skal ske til Jørgen Schønnemann, 2071 1001  

senest fredag den 9. august. 

 

Udskyd ikke, men ring til mig straks når du ved at du vil med. 
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Vinterens havture M/S Hanne-Berit 
 
Hanne-Berit sejler fra Rungsted Havn, Hanne-

Berit ligger for enden af nord-molen og der kan 

køres helt ud til båden, undtagen i lystbåde 

sæsonen ca. fra 1/5 til 15/10 hvor der må 

påregnes en gåtur ud af molen.  

Hanne-Berit har 

siden sin start 

fanget mange og 

store fisk. 

Båden har en 

hyggelig salon med plads til 25 spisende gæster.  

 

Skibets historie 

  

Bygget på Sydhavnsværftet i 1954 og indgået i den Danske marine. Den er ud af en serie på 

5. Ertholm, Græsholm, Fyrholm, Tjur og ”Lindholm” som blev til Hanne-Berit. 

Serien blev bygget til at stryge miner på Grønland, de nåede dog aldrig der op, men brugt 

rundt i danske farvande til forefaldende opgaver. 

Båden blev købt og synet til lystfiskeri i ca. 1980. 

 

 
Der arrangeres havture på følgende datoer: 
 
  Søndag den 10. november 2013 
  Mandag den 30. december 2013  
  Søndag  den 02. februar 2014 
  Søndag den  09. marts 2014 
 
Der sejles alle dagene fra Rungsted Havn, fra kl. 07.00 til kl. 12.00 
 
Afgang fra Sletten Havn kl. 6.00 eller kør direkte til båden, mødetid, en halv time før afgang. 
 
Pris: kr. 150,00 for medlemmer og kr. 220,00 for gæster 
 
Tilmelding senest ugedagen før turen til Jakob Simonsen enten på tlf. 3013 4321 eller  
via mail: simonsen.jakob@gmail.com 
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Her kunne dit indlæg have stået 
Med venlig hilsen 

Bladudvalget 
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Datoer for Aktiviteter 
 
 

August 
 

Søndag den 04. Småbådstur, morgenmad kl. 7.00 
  Sidste frist for tilmelding, onsdag den 31. juli 
 
Lørdag den 17.             Sommertur  

Sidste frist for tilmelding tirsdag den 6. august 
 

September 
 

Søndag den 08. Småbådstur, morgenmad kl. 7.00 
  Sidste frist for tilmelding, onsdag den 4. september 
 

Oktober 
 

Tirsdag den 22. Banko kl. 19.00 i foreningshuset 
 

November 
 

Søndag den 10. Havtur, afgang Rungsted Havn kl. 7.00 
  Sidste frist for tilmelding, søndag den 3. november 
 
Fredag den 15. Banko kl. 19.00 i foreningshuset 
 
Lørdag den 30. Julefrokost 
 

December 
 

Mandag den 30. Havtur, afgang Rungsted Havn kl. 7.00 
  Sidste frist for tilmelding, mandag den 23. december 
 

Februar 2014 
 
Søndag den 02. Havtur, afgang Rungsted Havn kl. 7.00 
  Sidste frist for tilmelding, søndag den 26. februar 
 

Marts 2014 
 
Søndag den 9. Havtur, afgang Rungsted Havn kl. 7.00 
  Sidste frist for tilmelding, søndag den 2. marts 
 
 
Næste Vandpost udkommer 1. december 2013. deadline for stof er 1. november 2013. 


