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Bestyrelsen: 

 

Formand: Kent Alexander  
Humlebæk Strandvej 133 3050 Humlebæk.  
Tlf. 4015 2783 Mail: kent.alexander.dk@gmail.com 

Næstform.: Allan Vitting 

 Tjørnen 115 

2990 Nivå  
Tlf. 4093 4720 Mail: allan@vitting.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 Elo Nielsen  
Medlem: Teglgårdsvej 325C, st.th. 

3050 Humlebæk.  
Tlf. 4037 0036 Mail: elo.nielsen@live.dk 

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: Claus Hummel 

Gl,Strandvej 93  
3050 Humlebæk.  
Tlf. 4169 6562 Mail: claus.hummel@hotmail.com  

Suppleant: Svend Erik Wittenkamp 

Teglgårdsvej 539, st.tv.  
3050 Humlebæk 

Tlf. 2081 8055 Mail: wittenkamp@gmail.com 
 

 

Revisor/Revisorsuppleant: Erling Mathiesen/ Brian Thuesen 

mailto:allan@vitting.dk
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Aktivitetsudvalg/Bladudvalg: 

 
Julefrokost Kent Alexander 

Humlebæk Strandvej 133  
3050 Humlebæk. 

Tlf. 4015 2783 

kent.alexander.dk@gmail.com 

 

 

Skovtur Jørgen Schønnemann 
Teglgårdsvej 653, 2.tv. 
3050 Humlebæk. 
Tlf. 2071 1001  
js20711001@hotmail.com 

 

 

Småbådsture Claus Hummel Gl.Stransvej 93 
3050 Humlebæk.  
Tlf. 4169 6562 

claus.hummel@hotmail.com 

 

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

 

Havture Jørgen Schønnemann 
Teglgårdsvej 653, 2.tv. 
3050 Humlebæk. 
Tlf. 2071 1001  
js20711001@hotmail.com 

 

 

Janus Generelt – Booking mm. 

Allan Vitting 

Tjørnen 115 

2990 Nivå 

Tlf. 4093 4720 

allan@vitting.dk 

 

Mekaniker 

Casper von Eggers 
Bybjergvej 7 st.tv 

2970 Hørsholm  
Tlf. 41260977 

casper_eggers@hotmail.com 

Vandposten / Web Ansvarshav./webmaster 

Allan Vitting 

Tjørnen 115 

2990 Nivå 

Tlf. 4093 4720 

allan@vitting.dk 

 

Sekretær/Bladuvalg 
Jørgen Schønnemann 
Teglgårdsvej 653, 2.tv. 
3050 Humlebæk. 
Tlf. 2071 1001  
js20711001@hotmail.com 

 

Medlemsliste Per Sass Jensen  
Humlebæk Strandvej 135 3050 
Humlebæk.  
Tlf. 4919 4605 

persassjensen@gmail.com 

 

mailto:allan@vitting.dk
mailto:casper_eggers@hotmail.com
mailto:allan@vitting.dk


 

 5 Vandposten December 2014 

Formanden har ordet 

Af Kent Alexander  
kent.alexander.dk@gmail.com 
 
 
 

Kære  105 medlemmer ! 

En dejlig lang og varm sommer har nu forladt os og et sæsonskifte står for døren.  

Sommerens mange og vellykkede småbådsture og Skovturen til Bakken er slut for i år. Med 

hvad gør det når vi nu har en håndfuld Havture, og en julefrokost at glæde os til? 

Skovturen til Bakken i august havde 24 deltagere. Alle nød det gode vejr den sjove 

konkurrence med præmie og en dejlig frokost buffet bagefter. 

En hyggelig dag som vi alle håber at kunne gentage til næste sommer.  

Allan har arrangeret Havturene for denne sæson og den 1. havtur er allerede løbet af stablen. 

Fangsten var dog en noget blandet affære. 

Se datoer for kommende ture i Vandposten og på Hjemmesiden ! 

Bankoaften blev afholdt torsdag d. 06.11. 2014  med start kl. 19.00 i Skeltofteparkens 

Selskabslokaler, Teglgårdsvej 321 A. Vi havde flotte Præmier – juleænder , flæskestege, 

svinemørbrad osv. ! Som blev delt flittigt rundt til de glade vindere. 

Julefrokosten er i skrivende stund på vej, og afholdes lørdag den 29.11. 2014 med start kl. 

15.00 i Skeltofteparkens Selskabslokaler.  

Ved dette blads udgivelses dato, er Julefrokosten afholdt, og deltagerne har, kunne nyde en 

flot dansk julefrokost, med drikkevarer til meget små priser. Efter planen slutter vi af med 

kaffe og kage, og med musik og en lille én i baren !  

God jul og godt nytår til Jer alle herfra ! 

Kent 
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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 

            

  

Indkaldelse til  Generalforsamling 
 

Der indkaldes hermed til Generalforsamling torsdag d. 19-02- 2015 

kl. 18.00 i  Skeltofteparkens Selskabslokaler, Teglgårdsvej 321 A.      

 

Dagsorden :    Formanden byder velkommen  

                                                                                                                        

1. Valg af dirigent og referent 

2. Formanden aflægger beretning 

3. Kasseren aflægger revideret regnskab 

4. Indkomne forslag  

5. Fastsættelse af kontingent for 2015 = 250,- kr. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

7. Valg af ny revisor og revisorsuppleant 

8. Kåring af Årets Fisker ! 

 

Der er efterfølgende fællesspisning til 50,- kr. pr. kuvert inkl. 1 øl ! 

Forudgående tilmelding til Kent for fællesspisning. 

  

Vel mødt 

Bestyrelsen 

 

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  A D R E S S E :  K e n t . A l e x a n d e r . d k @ g m a i l . c o m  
 

w w w . s l e t t e n f r i t i d s f i s k e r l a u g . d k
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Kontingent for 2015 
 

Med dette nummer af Vandposten følger et girokort, som du kan bruge ved indbetaling af 

kontingentet på 250 kr. for hele 2015.  

OBS kontingentet blev hævet til 250 kr. ved generalforsamlingen i februar 

Læg ikke girokortet til side, så det bliver glemt og dermed opstår situationen med de 

kedelige og unødvendige rykkerbreve. 

Betal hellere i morgen, medens du husker det, i denne travle periode. 

HUSK sidste frist for indbetaling er 31. januar 2015 

Betaling kan foretages enten med det vedlagte girokort eller via en netbank overførsel til 

Fiskelaugets konto i: 

Nordea,reg.nr.: 2259 kontonr. 6272 979 454 

Det er den billigste betalingsmåde. 

Ved betaling via netbank er det vigtigt at påføre navn, således at indbetalingen kan 

identificeres.  

Med venlig hilsen  

Per Sass Jensen  

persassjensen@gmail.com 

 

 

 

 
Regnbueørred 1,9 kg. Fanget den 14. Oktober 2014, i Store Rosenbusk Put & Take af Allan Vitting  

 

 

mailto:persassjensen@gmail.com
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Redaktøren  har ordet 

Af Allan Vitting  
allan@vitting.dk 

 
Velkommen til dette nye nummer af vandposten. 

 

Som en bestyrelses reaktion på Henning Hedegaards pludselige sygdom, blev det 

d. 9. september 2014 besluttet at jeg overtager ansvaret for Vandposten, og hjemmesiden. 

 

Jeg vil gerne sende mine bedste ønsker til Henning, og hans familie. 

 

Ikke to arbejder ens, og derfor vil nogle måske have bemærket at der er sket en del på laugest 

hjemmeside. Det nye layout skal hjælpe mig med at drive siden, så ressource fattigt som 

muligt. 

Jeg håber dog samtidig at I kan finde rundt, og at I finder siden indbydende. 

 

Vandposten i sin trykte form vil ikke umiddelbart gennemgå de helt store forandringer. Det 

har dog været en lille udfordring at få strikket tingene sammen, så lad mig endelig høre hvis 

den er helt gal. 

 

Vandposten er også bladet hvor du kan blære dig, du er derfor velkommen til at sende mig 

indlæg med historier om dine fisketure, også selv om de ikke har været i forbindelse med 

lauget. 
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Småbådstur 

9. septemberj 2014 

Af Peter Sørensen  
Pet.sor@webspeed.dk 

 

Lidt af hvert, sild, torsk og mørksej blev fanget 

Vi var 4 småbåde og 14 deltagere, der trodsede den hårde vind fra SØ under udsejlning fra 

Sletten Havn. Vi havde vind og bølger lige imod os på vor sejlads over med Hven. Dette var 

så vor sidste småbådstur i år 2014. 

Vor gode skipper Klaus Hummel styrede det gode skib Dala med sikker hånd og jeg sad i 

forstavnen og fik skumsprøjt fra stævnen lige ned over hovedet, mens jeg hoppede i sædet 

hver gang vi gik ned og op i bølgerne. En frisk og sikker tur over til fiskeområdet ud for 

Kyrckbackan, hvor vi måtte holde godt fast i rælingen undervejs. 

Morgenen startede naturligvis med det sædvanlige gode morgenbord i foreningshuset med  

morgenkællingen Svend Erik’s  buffet. Dette morgenarrangement har jeg altid været meget 

begejstret for og anset det for at være en fantastisk god start på fiskeriet og en sammenkomst, 

som jeg ved, at alle værdsætter meget. 

Så fordelte Klaus os i de 4 både og vi hentede is til den forventede store fiskefangst. 

Vi 4 i Dala fiskede forskellige steder i dybet ved skrænten på ca. 14 meter vand. Heldigvis 

løjede vinden noget af hen over formiddagen og ved middagstid var der jævn vind fra SØ. 

Vi sejlede dernæst ind mod Sletten og ud for Humlebæk prøvede vi igen at fiske. Ingen 

fangst. Men på skibet Dala fangede vi derude på sundet nogle sild, 2 mørksej og 1 torsk. 

Indvejningen viste følgende: 

1. Ruben Andersen  Torsk  2,0 kg 

2. Erik Jensen  Torsk  1,3 kg 

3. Anker henriksen Torsk  1,1 kg 

4. Peter Sørensen Mørksej 1,0 kg 

5. Erik Møller  Mørksej  0,6 kg  

Præmieuddeling til vinderne og dernæst en stor applaus til Claus Hummel og Svend Erik 

Wittenkamp for deres indsats for arbejdet med ”Småbådsturene”. 

Tusind tak for en god småbådstursæson 2014.
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Sæsonens første havtur 19/10. 
 
Af Jørgen Schønnemann 
 js20711001@hotmail.com 

 
 

Med det gode skib Arresø sejler vi kl. 7.00 ud på Øresund, drejer styrbord med kurs mod 

Hven. Vi er 11 fiskere fra Sletten og derudover 2-3 andre, så vi har alle god plads. 

Det er stadigt mørkt, så rigning af grejet 

må vente – især fordi kaffen og 

ostemadderne lokker nede i lasten. 

Oppe på dæk ser man, at det langsomt 

lysner over Sverige, - altid en dejlig 

oplevelse. 

Det blæser kun 4-5 m/s, det er mildt, men 

det regner og det var vejret på hele turen, 

altså OK. 

Vi stopper midt i Sundet og ned i havets 

mørke drøner pirke i alle størrelser og farver. Alle har sildeforfang på og det giver fangst af 

8-10 torsk og en masse sild, 20% store, 30% mellem og 50% små, så derfor fik mågerne også 

en foderrig formiddag, hvilket de skreg højt af glæde over. 

I konkurrencenmarkerede bestyrelsen sig fint denne dag, med Elo på førstepladsen med torsk 

på 2,6 kilo og Allan og Jørgen på de næste pladser.  

En god dag på sundet. 
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Referat fra bestyrelsesmøde 5.08.2014. 
 
Af Jørgen Schønnemann 
 js20711001@hotmail.com 
 
 
 

Tilstede: Allan, Kent, Sv.Erik, Peter, Jørgen, Henning, Ole, Elo, Per 

Fraværende:  Claus 

 

1. Stedet for banko er forkert annonceret i Vandposten. Stedet er Skeltofteparken. 

 

2. Vor kassebeholdning er 50.300 kr. og antal medlemmer er 102. 

 

3. Prisen på alle havture på Øresund er steget. Allan har dog fået rabat på 70 kr. pr.tur/mand. 

Vi besluttede at fastholde deltagerprisen på 230 kr,.Intet tilskud fra lauget i 2014/2015. 

Lauget giver fortsat tilskud til præmier. Peter stemte imod beslutningen. 

 

4. Tilskud til andre, ikke planlagte aktiviteter, som banko, julefrokost mv. er indtil videre 

annulleret. 

 

5. Til Havture 2014/15 har Allan reserveret 15 pladser pr. tur. 

Tilmelding sker ved kontakt til Allan eller på opslagstavle i kælder. 

Betaling sker senest på båden og Henning står for opkrævning hos eventuelle udeblivere. 

 

6. Planlægning af skovturen er OK og med nogle sponsorer til at bedre økonomien. 

 

7. Janus sejler fint. Bookningen skal nu ske via internet og for de som ikke har adgang til 

internet, vil Allan stå som reservatør. 

Allan og Henning står for realiseringen af internet løsningen. 

 

8. Formanden meddeler kommunen, at vi kan nøjes med kælderlokalet i Foreningshuset og 

dermed afgiver reservationen af altanværelset. 

 

9. Næste møde er tirsdag den 9. okt. 
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Referat fra bestyrelsesmøde 9.9.2014 
 
Af Jørgen Schønnemann 
 js20711001@hotmail.com 
 
 
 

Tilstede: Allan, Kent, Sv.Erik, Peter, Jørgen, Henning, Ole, Elo, Per 

Fraværende:  Henning 

 

1. Kent meddeler om Hennings kedelige situation med en alvorlig blodprop i hjernen og 

Henning opgaver løses således: 

Allan overtager redaktion af vandposten og hjemmesiden, som Allan vil forsøge at 

modernisere i et nyt format, evt. med en årlig omkostning på 2-300 kr. 

Jørgen sender den seneste version af Vandpost (i PDF-format) til Allan. 

Jørgen fortsætter med at distribuere Vandposten og meddeler Allan om kontaktperson i 

kommunens trykkeri. 

 

2. Jørgen overtager tilmelding (pr. telefon) og betaling (ved rælingen) til havture. Jørgen står 

også for opkrævning fra eventuelle udeblivere. 

 

3. Peter skriver stadig om bl.a. fisketure og andet. Jørgen rykker i næste blad om mere stof 

fra medlemmer. Kent beder Susanne om madopskrifter til bladet. 

 

4. Kent refererer om en god skovtur til Bakken, med et overskud på små 500 kr. 

 

5. Allan overtager næstformandsposten og Elo indtræder i bestyrelsen. 

 

6.  Nye medlemmer i efteråret betaler fuldt kontingent, som så også dækker hele den 

kommende sæson 

 

7. Gæster deltager i havturene i 2014 til den fordelspris som Lauget har opnået. 

 

8. Allan udbygger Janus booking system med en logbog hvoraf fremgår antal deltagere, 

mobilnumre, afsejling og hjemkomst. 

 

9. Sv.Erik overtager køb af diesel sammen med Jørgen. Antipest iblandes olien. 

 

10. Kent organiserer rydning af vort tidligere lokale i Strandlyst 2. sal. 

 

11. Næste møde er tirsdag den 21. okt. 
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Referat fra bestyrelsesmøde 21.10.2014. 
 
Af Jørgen Schønnemann 
 js20711001@hotmail.com 
 
 
 

Tilstede: Allan, Kent, Sv.Erik, Peter, Jørgen, Elo, Per 

Fraværende:  Henning, Claus, Ole 

 

1. Kent byder velkommen og meddeler at Hennings situation desværre ikke er for bedret. 

Mødelokalet på 1. sal er ryddet og rengjort og afleveret til kommunen. 

Iflg. vor kasserer er vor bankbeholdning pr. dd. 46.782 kr. 

Selskabslokalet i Skeltofteparken er reserveret til Banko aften tor. 6. nov. Kl.1900. 

Kent sørger for indkøb af præmier, spil mv. og stiller med nogle medhjælpere. 

 

2. Per meddeler at vi har fået nye medlemmer og vi pt. har 105 medlemmer. 

 

3. Peter skriver stadig om bl.a. fisketure og andet. Jørgen rykker i næste blad om mere stof 

fra medlemmer. Kent beder Susanne om madopskrifter til bladet. 

 

4. Vandposten skal ud ultimo november i øvrigt med opkrævning for 2015. 

Kent indkøber 500 A5 konvolutter og leverer til Per. 

Per fremskaffer ca. 120 girokort og trykker 2x små medlemslabels til disse. 

Herudover trykker Per 120 store medlemslabels til konvolutter og 120 store afsenderlabels. 

Jørgen afhenter det hele hos Per medio nov. Allan laver Vandposten og sender det til 

kommunens trykkeri, hvor Jørgen henter det og sørger for pakning og distribution inden 

1.dec. 

 

5. Sv.Erik fortæller om en god sommer med småbådsture i godt vejr, dog med mindre 

fangster end ønsket. Claus har været god til at skaffe både og Sv.Erik god til at servere 

morgenbufetter. 

 

6.  Allan beretter om sæsonens første Havtur, med Arresø fra Helsingør. 

Regn hele dagen men roligt vejr og uens fangster af store/små sild og nogle torsk. Vi havde 

bestilt 12 pladser, men var kun 11 idet en udeblev.Jørgen forsøger at få sit udlæg dækket hos 

udebliveren. Hvis det mislykkes kan bestyrelsen evt. iværksætte sanktion iflg. laugets 

vedtægter. 

 

7. Med det formål at udbrede kendskabet til lauget er journalist Bo Hilstedhar Jørgen 

inviteret ham  til havturen den 28. dec. 
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8. Allan fortæller om en promotiontur i Janus med 3 interesserede, hvoraf en blev medlem og 

de 2 andre overvejer. Turen kom i stand efter Allans omtale på internettets ” Fisketips.” 

 

9. Allan beretter at Janus sejler godt, men at den permanent tilkoblede lænsepumpe dræner 

batteriet. Allan kontakter Casper von Eggers for at finde problemet og en løsning, hvor 

Casper derudover skal montere lanterner og sørge for frostsikring. 

 

10. Til julefrokost lørdag den 29. nov. sørger kent for tilbud på levering af mad, invitationer 

mv. 

 

11. Generalforsamling afholdes enten tir 17, ons 18 tor 19 februar kl. 18.00 inkl. Spisning 50 

kr. 

Sted pt ukendt. Kent meddeler Allan detailler medio nov for indkaldelse i Vandpost dec. 

 

12. Næste bestyrelsesmøde er tir. 20. januar.kl. 1900 i kælderen. 
 
 
 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 

 

 

 

 

 

Hjælp først og fremmest DIG selv, og der næst bladudvalget. 

Vi mangler stof til Vandposten. 

Du oplever sikkert noget, som kunne være interessant at skrive om her i bladet, -  eller du har 

måske en god ide, eller har noget at kritisere. 

Skriv til vor redaktør Allan, eller ring til en fra bestyrelsen og giv din fortælling, så laver vi 

dit indlæg, sender det til dig for din godkendelse og så kommer dit indlæg i Vandposten. 

 
 



 

 15 Vandposten December 2014 

Online booking af Janus 

Af Allan Vitting  
allan@vitting.dk 

 

Som vedtaget på ordinært bestyrelsesmøde tirsdag d. 5. August 2014, vil booking af sejltid 

med Janus, fremover ske via vores hjemmeside: 

http://slettenfritidsfiskerlaug.dk/ 

I tilfælde af nedbrud på vores hjemmeside, kan følgende link benyttes: 

http://www.supersaas.dk/schedule/Sletten/Janus 

Såfremt der opleves problemer med onlinebooking, eller hvis du ikke har mulighed for at 

booke via internettet, bedes du kontakte: 

Allan Vitting på telefon 40 93 47 20 eller allan@vitting.dk 

 

 

 

Nyt om Janus 

Janus har gennem efteråret sejlet rigtig godt, vi har dog lidt problemer, med at  

lænsepumpen dræner batteriet når båden har ligget stille for længe. 

Dette forsøger vi at løse til foråret, indtil da holder jeg øje med det. 

Det er vigtigt at I melder evt. problemer til enten Caspar Von Eggers eller Allan Vitting, 

så vi sikrer at tingene bliver ordnet hurtigst muligt. 

Online booking har siden det blev sat i luften, virket efter hensigten.  

Dog har det givet lidt arbejde at brugernes telefonnumre ifølge medlemslisten, 

ikke har været opdateret. 

Heldigvis er dette nemt at rette, men jeg vil dog gerne huske Jer på at få rettet Jeres 

stamoplysninger hos Per Sass Jensen, hvis I skulle ændre nummer mm. 

 

http://slettenfritidsfiskerlaug.dk/
http://www.supersaas.dk/schedule/Sletten/Janus
mailto:allan@vitting.dk
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 Ferie fiskeri i Kroation i september 2014 
 
Af Jørgen Schønnemann 
 js20711001@hotmail.com 

 

 

Byen VODICE ligger midt på den lange smalle HRVATSKA = KROATIEN. Hele den 

vestlige del af landet ligger ud til ADRIATERHAVET , - dette klare vand der med de 

tusinder af store og små bevoksede klippeøer er en uforglemmelig oplevelse. 

Jeg har hyret en lille båd med en 12 HK Yamaha og rigger nu min nye teleskop stang med en 

paravane og en 35 gram sølvpirk. Himlen er skyfri, der er ingen vind og 26 gr. varme. 

Herligt. 

Forventningsfuld sejler jeg med 3-4 knob ud i skærgården mod øen PRVIC ^SEPURINE 

pirken løbende 40-50 meter efter båden. Efter 2 timer er der stadig intet liv i grejet og jeg 

kaster anker i en lille lagune med azurblåt og aldeles klart vand under kølen. 

Jeg ser en gruppe små fisk nede over den hvide 

sandbund og rigger til med sildeforfang, agnet med 

frisk muslingekød. Der er intet tegn på store fisk og 

de små kan ikke gabe over sildekrogene. 

Jeg har 2-3 timer hjem til VODICE, så igen ud med 

dørgegrejet og rundt om ^SEPURINE, mod 

hjemhavnen.  

Jeg fangede intet, - og det har jeg prøvet før. 

Men der er fisk i området. Næste morgen gik jeg på 

havnen, hvor en af de lokale pensionister kom ind 

med en storskællet 10 kg fisk. Det var en 

middelhavsfisk – en ”Common Dentex”. Den var 

taget et særligt sted i øhavet og med samme udstyr 

som jeg brugte dage før. 

Jeg ta’r gerne derned igen fordi 0 fisk til mig kan 

sgu ikke passe. 
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Vedtægter for Sletten Fritidsfiskerlaug 20.2.2014 

 

§ 1 

Sletten Fritidsfiskerlaug, stiftet den 21. februar 1986, er et laug af fiskeinteresserede, der har 

til formål gennem socialt samvær og arrangementer, at styrke kammeratskabet på Sletten 

Havn samt at varetage fritidsfiskernes interesser. 

Sletten Fritidsfiskerlaug er hjemmehørende i Fredensborg Kommune. 

§ 2 

Bestyrelsen.  

Lauget ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv, bortset fra formand og kasserer, der vælges på 

generalforsamlingen. 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2. år ad gangen, således at formanden og tre 

bestyrelsesmedlemmer vælges på lige kalenderår og kassereren og to bestyrelsesmedlemmer 

på ulige kalenderår.  

Ud over bestyrelsen, vælges for et år ad gangen 3 suppleanter, der indtræder i bestyrelsen i 

tilfælde af vakance og de fungerer i bestyrelsen indtil periodens udløb. Suppleanterne kan 

deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. 

Endvidere vælges en revisor, samt en suppleant til denne.  

Bestyrelsen afholder møde efter behov, eller når et eller flere bestyrelsesmedlemmer 

anmoder herom.  

Beslutninger, der træffes på bestyrelsesmøder, afgøres ved simpel stemmemajoritet. I 

tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.  

Er formanden forhindret, ledes møderne af næstformanden.  

Referater fra bestyrelsesmøderne ophænges i laugets lokale og distribueres i ’Vandposten’. 

§ 3 

Formanden eller kassereren tegner Sletten Fritidsfiskerlaug.   

§ 4 

Medlemsskab 
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Som medlem kan optages enhver, der udviser interesse for Sletten Fritidsfiskerlaug og 

fritidsfiskeri.  

Et bestyrelsesflertal kan beslutte et medlem ekskluderet af lauget, når der sker en grov 

tilsidesættelse af vedtægterne eller udvist manglende vilje til at betale for tilmeldte aktiviteter 

eller når et medlem ved sit adfærdi øvrigt modarbejder laugets interesser, eller udviser 

negativ og ukammeratlig adfærd over for bestyrelse og/eller andre medlemmer. 

På en ekstraordinær, eller ved den første ordinære generalforsamling, kan den pågældende 

søge eksklusionen ophævet. Det sker som et punkt på dagsordenen.  

Eksklusionen er gældende såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer godkender det.  

§ 5 

Kontingent.  

Kontingentet og indskud fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.  

Opkrævning af kontingent fremsendes inden 31.12 for det efterfølgende kalenderår. 

Kontingentet skal være indbetalt inden det efterfølgende års 31.1.  

Restance efter fremsendt påkrav, medføre slettelse af medlemskab. 

§ 6 

Generalforsamling 

Generalforsamlingen er laugets højeste myndighed og kun den beslutter ændringer i laugets 

vedtægter.  

Generalforsamlingen afholdes i februar. Indkaldelse skal ske med 1 måneds varsel.  

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent.  

2. Formanden aflægger beretning.  

3. Kassereren aflægger revideret regnskab.  

4. Indkomne forslag.  

5. Fastsættelse af kontingent for der kommende år.  

6. Valg.  

7. Eventuelt. 

§ 7 

Stemmeberettiget er kun medlemmer der har betalt kontingent i henhold til laugets 

vedtægter. Generalforsamlingen, i hvilken afgørelser træffes ved simpel stemmemajoritet, er 

beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af de fremmødte medlemmer.  
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Ændringer af laugets vedtægter kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer 

herfor. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før 

generalforsamlingen.  

Revisoren udfører revision af laugets regnskaber, som forelægges på den ordinære 

generalforsamling.  

Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes når bestyrelsen finder det nødvendig eller 

når. mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt begærer det med angivelse af hvad der ønskes 

behandlet,  

§ 8 

Hvis lauget ophæves, skal det ske på en generalforsamling og med mindst 2/3 tilslutning af 

de fremmødte medlemmer. Hvis der ikke er tilstrækkeligt flertal, indkaldes til ekstraordinær 

generalforsamling, hvor simpelt stemmeflertal er afgørende.  

Ved ophør skal laugets midler skænkes til udsætning af fiskeyngel. 

---000--- 

Vedtægterne ændret, januar 1994, § 5 vedrørende antal af suppleanter. 

Vedtægterne ændret, januar 1995, § 3 vedrørende eksklusion.  

Vedtægterne ændret, januar 1997, § 5 vedrørende antal bestyrelsesmedlemmer og 

konsekvenser heraf, samt måned for ordinær generalforsamling. I § 6 er indføjet varsel for 

forslag til dagsorden. 

Vedtægterne ændret, februar1999, med hensyn til sproglige og grammatiske korrektioner. 

Vedtægterne ændret, februar 2002, ved tilføjelse af laugets hjemsted og tegningsberettigede. 

Vedtægterne ændret, februar 2003, med hensyn til sproglige og grammatiske korrektioner, 

samt tilføjelse af behandling af restanters medlemskab. 

Vedtægterne ændret, februar 2005. Annulleret lavere kontingent for ungdom og pensionister. 

Vedtægterne ændret februar 2010.Ændringer §5 kontingent år, restance og div. korrektioner. 

Vedtægterne ændret februar 2014. Ændringer §4 medlemsinteresse og regler for eksklusion. 
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Skovtur 6. august 2014 

Af Allan Vitting  
allan@vitting.dk 
 

Årets skovtur i Sletten Fritidsfiskerlaug blev som bekendt for de fleste, afholdt d. 6. August 

2014. 

På en sommerdag med sol foroven uden alt for meget varme, var der afgang fra Humlebæk 

Station. Under togturen mod Klampenborg Station blev der nydt en lille en, som opvarmning 

til dagens strabadser. 

Ved ankomst til Klampenborg Station, 

blev der ”tanket op” til gå turen (for de 

flestes vedkommende), ind mod 

Dyrehavsbakken. 

Første stop var en lysning lige før 

Dyrehavsbakken, her stødte flere 

deltagere til, ligesom der også blev delt 

hold til dagens konkurrence. 

Med lidt konkurrence drikkevarer i 

hænder, og lommer, kunne dagens dyst 

begynde. 

Konkurrencen som var udformet af Jørgen Schønnemann, var et spørgeskema, med 

spørgsmål om både Dyrehavsbakken, Sletten Havn mm.. Det krævede at deltagerne gik rundt 

på Dyrehavsbakken, og læste på de opsatte informationsskilte. 

Der blev dog også tid til en pause eller to undervejs, før vi alle skulle samles til frokost på 

Restaurant Bakkens Perle. 

Velankommet på restauranten blev der budt på en lækker buffet, med både koldt, og varmt. 

Snakken gik lystigt, og folk så ud til at have en hyggelig tid sammen. 

Resultatet af dagens konkurrence, blev at kun et enkelt hold havde alle rigtige, men både 

første, anden, og tredje pladsen blev flot præmieret, med blandt andet sponsor præmier fra 

Sletten Fiskehus, og Rodes Fiskerishop. 

Efter maden blev forsamlingen delt i forskellige grupper, som på egen hånd udforskede 

Dyrehavsbakkens goder. 

En super hyggelig dag i godt selskab.  
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Fladfisk i Øresund 

Af Allan Vitting  
allan@vitting.dk 

 

Efteråret byder normalt på et fantastisk fiskeri efter fladfisk. Derfor har jeg i to omgange 

været på sundet med Janus, først med Flemming Schou, og senere med Ruben Andersen. 

Første tur var torsdag d. 30/10, planen var Disken som trods sandsugning skulle holde på lidt 

fisk. Og jo der er LIDT fisk, på en stille dag med vejret med os, kunne vi trods flere timers 

fiskeri kun præstere at fange godt 5-6 flade. De var dog super flotte, og primært rødspætter i 

500 g. klassen. 

Efter at have fisket Disken tyndt, 

besluttede vi at prøve langs kysten. 

Ved andet stop blev det lynhurtigt til 

10 flotte skrubber, som straks fik os til 

at ærgre os over at tiden var løbet fra 

os. I alt fik vi denne dag 16 flotte fisk 

med hjem, og en håndfuld mere som 

var oppe, og vende. 

Lørdag d. 8. november stod den så på 

endnu en tur efter de flade. Jeg havde i 

dagens anledning hygget mig med at 

binde mine egne forfang. Det var dog 

ikke alle der kom i brug, da fiskene igen var meget svære at finde. 

Vi startede ud på spottet fra om torsdagen, og fik ingen ting. Derefter sejlede vi nord for 

Helsingør, mest fordi at der her var roligt vejr. I resten af Øresund stod den på 6-7 m/s , og 

en god strøm. 

Desværre fik vi blot et par undermålere ved 

Helsingør, hvilket fik os til at prøve Disken 

igen. Strømmen var dog al for voldsom, så igen 

besluttede vi at søge mod kysten. 

Tilbage ved start spottet prøvede vi igen, og nu 

var tonen en helt anden. I første drev fik vi 5-6 

flotte fisk op, og efterfølgende igen lidt fisk. 

Ved afslutningen på turen havde vi hjemtaget 

18 stk. på samlet 6 kg.  
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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 

 

Praktiske oplysninger: 

 

Bestyrelsen har besluttet at, børn under 18 år kan blive medlemmer af Sletten 

Fritidsfiskerlaug for ½ pris, kr. 100,00,til og med det fyldte 18 år. Børn skal være ifølge med 

en voksen på vores ture. 
 
Årskontingent for voksne kr. 200,00, (kontingenten stiger for 2015 til kr. 125,00/250,00). 
 
Bestyrelsen har besluttet at, nye medlemmer også i 2014, kan melde sig ind uden, at betale 

indmeldelsesgebyr. (25.00/50.00) 

 

Ved indmeldelse, via mail til Per Sass Jensen – persassjensen@gmail.com , skal følgende 

oplyses: Navn  
Adresse Telefon nr. 

Fødselsdag og år. 

 

Indbetaling kan ske til: Nordea 2259 6272979454 eller 
 
Ved indbetaling via indbetalingskort, skal følgende Gironummer bruges: +73 89475457 
 

Husk navn og adresse. 

 

Ved køb af nøgle, til vore lokale i foreningshuset på Sletten havn, skal Elo Nielsen, 

kontaktes på mobil nr. 4037 0036. 
 

Der skal betales et depositum på kr. 200,00 som betales tilbage ved returnering af nøglen. 

 

Tjekskemaet for Janus er ændret, det indskærpes at, skemaet udfyldes korrekt ved benyttelse 

af Janus. 
 

Manglende udfyldelse kan medføre fratagelse af retten til, at benytte Janus. 
 

Janus har fået ny mekaniker: Casper von Eggers  
Bybjergvej 7 st.tv  
2970 Hørsholm  
Tlf. 41260977  
casper_eggers@hotmail.com 

 
 

Bestilling af brændstof, står Jørgen Schønnemann stadigvæk for: 
 

Teglgårdsvej 653, 2.tv. 3050 Humlebæk.  
Tlf. 2071 1001 js20711001@hotmail.com 
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Datoer for Aktiviteter 

 
 
 
 
 

December 
 
Søndag den 28. Havtur: Havstrygeren fra Helsingør Statshavn 07.00-12.00 Mødetid: Sletten 

kl. 06.00, Pris kr. 230,00, tilmelding til Jørgen Schønnemann 

 på tlf. 2071 1001, senest 19. december.  

Februar 
 
Søndag den 08. Havtur: Hanne Berit fra Rungsted Havn 07.00-12.00 Mødetid: Sletten kl. 

06.00, Pris kr. 230,00, tilmelding til Jørgen Schønnemann 

 på tlf. 2071 1001, senest 30. januar. 

 

Torsdag den 19. Generalforsamling: Se indkaldelse i dette blad 
  

Marts 
 
Søndag den 15. Havtur: Hanne Berit fra Rungsted Havn 07.00-12.00 Mødetid: Sletten kl. 

06.00, Pris kr. 230,00, tilmelding til Jørgen Schønnemann 

 på tlf. 2071 1001, senest 6. Marts 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ved manglende Vandpost, skal Per Sass Jensen kontaktes på mail: 

persassjensen@gmail.com, eller på tlf. 4919 4605.  
Eller downloade Vandposten fra vores hjemmeside: slettenfritidsfiskerlaug.dk 

 

 

 Næste Vandpost udkommer 1. April 2015. deadline for stof er 1. marts 2015. 

 

 

HAVTURE 2014/15 
 

Tilmelding til Jørgen Schønnemann 2071 1001 

 

Betaling finder sted på dagen 
 


