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Nye medlemmer 

 

Sletten Fritidsfiskerlaug er altid åben for nye medlemmer, 

hvis du ikke er medlem, og har lyst til at være en del af en aktiv  

forening som dyrker fiskeri og fællesskab.  

Så læs mere på næst sidste side om hvordan du bliver en del af fællesskabet.   
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Formanden & Redaktøren har ordet 

Af Allan Vitting  
allan@vitting.dk 
 

Kære medlemmer. 

 

Velkommen til 2016 som i vores forening først og fremmest har budt på en noget 

sløjt besøgt generalforsamling. Dette til trods for at bestyrelsen manglede hele 3 

kandidater til posterne. Det lykkedes dog næsten at afsætte alle pladser, og jeg vil da 

gerne benytte denne chance for at byde nye og gamle bestyrelsesmedlemmer 

velkommen til. 

 

Generalforsamlingen markerede også et formandsskifte, idet Kent efter mange år som 

formand valgte at træde tilbage. I den forbindelse blev jeg valgt som ny formand, 

hvilket jeg takker for. Jeg vil også gerne takke Kent for det arbejde, og den tid som 

han har for lagt i foreningsarbejdet. Det har med garanti ikke været få timer der er 

blevet brugt. 

Selv om Kent ej heller valgte at forsætte som menigt bestyrelsesmedlem, så har han 

lovet at vi endnu ikke har set det sidste til ham. 

Peter Sørensen valgte også at trække sig fra bestyrelsen, og som han selv sagde var 

det en svær beslutning. Jeg vil gerne takke Peter for samarbejdet, og for en altid stor 

vilje til at løse foreningens opgaver. Jeg ser også fremover frem til at modtage indlæg 

til Vandposten fra Peters hånd. 

 

Med generalforsamlingen vel overstået er det tid til at se fremad. Foreningen har 

gennem årerne lidt under dalende medlemstal, og det er op til os alle sammen at 

modvirke dette. 

Gennem positiv omtale for foreningens aktiviteter, og udbredelse af kendskabet til 

samme, kan vi alle sammen bidrage til et øget medlemstal. 

I den forbindelse er det også vigtig at vi også fremover opretholder et højt 

aktivitetsniveau, således at vi kan ramme så bredt som muligt. Jeg vil derfor gerne 

opfordre alle medlemmer til at melde ud med de gode idéer til medlemmer af 

bestyrelsen, således at vi kan bringe foreningen godt videre. 

 

Allerede nu har vi flere spændende ting i støbe skeen, blandt andet en tur til Store 

Rosenbusk Put And Take, og så har Charlotte Vitting meldt sig som tovholder på en 

hyggelig sommerfrokost i foreningshuset. Disse arrangementer kan I læse mere om i 

dette blad. 

          

Knæk og bræk 

  

Allan 
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Bestyrelsen: 

 

Formand: Allan Vitting 

 Tjørnen 115 

2990 Nivå  
Tlf. 4093 4720 Mail: allan@vitting.dk  

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

3050 Humlebæk.  
Tlf. 4037 0036 Mail: elo.nielsen@live.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 Jørgen Østergaard 
medlem Langebjergvej 115 

 3050 Humlebæk 

 Tlf. 6014 4496 Mail: joergenoester@indbakke.dk 

Bestyrelses Jørgen Schønnemann 

medlem: Teglgårdsvej 653, 2.tv.  
3050 Humlebæk 

Tlf. 2071 1001 Mail: js20711001@hotmail.com   
 

Suppleant: Svend Erik Wittenkamp 

Teglgårdsvej 539, st.tv.  
3050 Humlebæk 

Tlf. 2081 8055 Mail: wittenkamp@gmail.com 

 
Suppleant: Else-Marie Pedersen 
 Teglgårdsvej 387, st. mf 
  3050 Humlebæk 
  Tlf. 4919 2396 
 

 

Revisor/Revisorsuppleant: Erling Mathiesen/ Charlotte Vitting

mailto:allan@vitting.dk
mailto:joergenoester@indbakke.dk
mailto:wittenkamp@gmail.com
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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. Strandvej 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
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Referat fra Generalforsamlingen den. 25. februar 2016 

 

SLETTEN FRITIDSFISKERLAUG  

Referat fra generalforsamlingen den 25. februar 2016 kl. 18.00 i Skeltofteparkens 

Selskabslokaler, Teglgårdsvej 321 kælderen, 3050 Humlebæk  

Dagsorden  

1. Valg af dirigent og referent  

2. Formanden Kent Alexander aflægger beretning  

3. Kassereren Ole Nielsen aflægger revideret regnskab  

4. Indkomne forslag. - ingen 

5. Fastsættelse af kontingent for 2016: uændret 250,00 kr.  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant  

8. Kåring af årets fisker 

9. Eventuelt.  

Formanden Kent Alexander bød velkommen og bad om 1 minuts stilhed for vore 

medlemmer   Poul ”Kylle” Mølvang og Per Kamareinen, som er gået bort i det forløbne år.  

Ad pkt.1. Valg af dirigent  

Ole Kamperlund blev foreslået af bestyrelsen og enstemmigt valgt. Ole konstaterede, at 

generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og dermed lovlig.  

Dernæst bad Ole om forslag til referent og Per Sass Jensen blev foreslået og valgt.  

Herefter blev ordet givet til formanden for beretningen. 

Ad pkt. 2. Formand Kent Alexander aflægger beretning  

Formanden omtalte følgende i beretningen:  

- Præcis for 10 år siden blev han valgt til bestyrelsen. På det tidspunkt var der 225 

medlemmer i lauget og der var et ølsalg i kælderen, som gav et overskud på 100.000 kr. 

Vores båd var nyindkøbt på dette tidspunkt. Der er stadig medlemmer fra den tid i lauget, 

men der er skiftet meget ud i mellemtiden grundet alder, sygdom, dødsfald og manglende 

lyst for blot at nævne nogle af årsagerne. 
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- Året 2015 blev et år med mange udfordringer, men det er dejligt, stadig at se den gode 

opbakning fra bestyrelse, suppleanter og medlemmer når der er brug for hjælp. Lige nu er 

vores båd Janus, som desværre sank i havnen i sommers, den største udfordring. På et 

ekstraordinært bestyrelsesmøde blev det besluttet, at vi selv skal stå for klargøringen, idet 

vores forsikring ved Tryg kun ville dække udgifterne til hævningen af båden. Et hold med 

Elo Nielsen i spidsen har tilbudt at hjælpe med dette projekt og forhåbentlig er Janus sejlklar 

til foråret. 

- Vores mange aktiviteter som havture, småbådsture, skovtur og julefrokost er alle blevet 

afviklet tilfredsstillende. Vi forsøger fortsat at lade aktiviteterne være økonomisk 

bæredygtige. Dette gælder dog ikke for havturene og for driften af Janus. Der har desværre 

ikke været afholdt nogen bankoaften i 2015 grundet manglende tovholdere. 

- Efter 10 års aktivitet i laugets bestyrelse har formanden besluttet, at tiden er inde til at sige 

stop og lade nye kræfter komme til, men vil dog fortsætte som almindeligt medlem og 

glæder sig til at få mere tid til at deltage på vores fisketure. Samtidig skal lejligheden 

benyttes til at sige alle mange tak for et godt samarbejde igennem årene. Der vil fortsat være 

mulighed for at yde assistance, dersom bestyrelsen har brug for en hjælpende hånd. 

En stor tak til alle de trofaste hjælpere. 

Efter formandens beretning gennemgik dirigenten de enkelte punkter og spurgte om 

kommentarer. 

Peter Sørensen ville gerne løbende have status på istandsættelsen af Janus. Elo Nielsen 

nævnte, at vi foreløbig afventer godt vejr så vi kan komme i gang. 

Ad pkt. 3. Kassereren Ole Nielsen aflægger revideret regnskab. 

Ole gennemgik det fremlagte reviderede regnskab og herunder resultatopgørelsen for 2015 

med de enkelte arrangementer. Det kunne blandt andet konstateres, at vores indtægt fra 

ølsalg var blevet mindre gennem de senere år. Vedligeholdelsen af Janus havde været mindre 

udgiftskrævende i 2015 end i 2014. Dog må der forventes større udgifter i 2016. Balancen pr. 

31. december 2015 blev også gennemgået. 

Efter gennemgangen af regnskabet var der mulighed for at stille spørgsmål og der var et 

spørgsmål fra Jørgen Schønnemann vedrørende en udgift til leje af fiskerbåd. Kassereren 

kunne oplyse, at det var en check fra 2014 på 5.000 kr. til en fisketur. som først var blevet 

hævet i 2015. I dette beløb var der blevet modregnet et beløb fra småbådsturene. Jørgen 

Schønnemann havde også et spørgsmål vedrørende antallet af bankkonti, herunder 

jubilæumsfond. Kassereren oplyste, at tre konti var lukket og de var kun medtaget for at vise 

forskellen fra 2014. Kontoen til jubilæumsfonden var ligeledes lukket. 

Regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen. 
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Ad pkt. 4. Indkomne forslag 

Der var ikke modtaget nogen forslag, hvorfor man straks gik videre til næste punkt. 

Ad pkt. 5 Fastsættelse af kontingent for januar 2015 

Bestyrelsen havde foreslået et uændret kontingent for 2016 på 250 kr. Forslaget blev 

vedtaget.  

Ad pkt. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Ifølge vedtægterne var formanden og tre bestyrelsesmedlemmer på valg. 

Formand Kent Alexander modtog ikke genvalg: Bestyrelsen forslog Allan Vitting, som blev 

valgt med akklamation.   

Af de øvrige tre bestyrelsesmedlemmer var det alene Jørgen Schønnemann, der modtog 

genvalg. Bestyrelsen foreslog endvidere Elo Nielsen og Jørgen Østergaard. Alle tre blev 

valgt. 

Der skulle også vælges tre suppleanter.                                                                                    

Svend-Erik Wittenkamp og Else-Marie Pedersen blev foreslået og valgt. Dette betød, at der 

mangler en suppleant. Bestyrelsen blev herefter bemyndiget til, snarest selv at finde en 

yderligere suppleant. 

Ad 7 Valg af revisor og revisorsuppleant  

Erling Mathiesen blev valgt til revisor og til revisorsuppleant blev Charlotte Vitting valgt. 

Ad 8 Kåring af årets fisker  

Elo Nielsen indledte med at uddele de manglende medaljer fra 2014, hvorefter der blev 

uddelt beviser og medaljer for 2015 således: 

Nr. 1. med 370 point Allan Vitting 

Nr. 2. med 328 point Poul Voigt Nilsen 

Nr. 3. med 229 point Anker Henriksen 

Ad pkt. 9 Eventuelt  

Peter Sørensen sagde, at han havde valgt ikke at modtage genvalg efter moden overvejelse, 

idet alt har sin tid. Han udtrykte en positiv tak for de år, han havde været med i bestyrelsen 

og mente at det har fungeret godt med samarbejdet, selvom det til tider kunne være svært at 

finde frem til en fælles enighed. Der blev rettet en tak til Kent Alexander, som har gjort det 

udmærket. Til slut takkede Peter Sørensen for denne gang og han vil fortsætte som et aktivt 

medlem med bidrag til Vandposten.  
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Allan Vitting takkede for valget til formandsposten og rettede en tak til Kent Alexander for 

hans mangeårige virke. Der blev overrakt en gave i form af en pirk til Kent med et håb om, at 

den snart ville komme i brug. Allan fortsatte med at konstatere, at lauget har nogle seriøse 

udfordringer med at skaffe nye medlemmer. Det var ærgerligt at der ikke havde været afholdt 

banko i 2015. Gode ideer til var meget velkomne.  

Jørgen Schønnemann kommenterede medlemstallet i forhold til en samtale med et tidligere 

medlem, som var utilfreds med den manglende båd og understregede hermed behovet, for at 

Janus blev bragt i stand igen. 

Ole Nielsen takkede Peter Sørensen for arbejdet i bestyrelsen og de mange artikler i bladet 

og overrakte en gave. 

Herefter blev Kent Alexander takket for hans store arbejde i bestyrelsen og som formand for 

lauget og der blev uddelt gaver. 

Ole Kamperlund fremførte, at det var meget vigtigt, at lauget var mere synligt især nede på 

havnen og det var rigtigt vigtigt, at laugets aktiviteter blev afviklet dernede. Det var 

endvidere af stor betydning, at Janus blev sat i stand. Tidligere havde lauget haft en meget 

stor indflydelse på havnen og forskellige aktiviteter, hvilket i høj grad hang sammen med en 

stor synlighed og tilstedeværelse af laugets medlemmer nede på havnen. 

Dirigenten takkede herefter for en god deltagelse i generalforsamlingen. 

Formanden takkede til sidst for en god generalforsamling. 

 

 

Ole Kamperlund,   Per Sass Jensen,  

     dirigent                                                     referent 
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Fugt i kælderen 

Af Svend Erik Wittenkamp 

wittenkamp@gmail.com 

 

Vores klublokale har i nogen tid været ubrugeligt på grund af 

fugtproblemer, og jeg har i den forbindelse talt med henholdsvis Kommunebyg & 

Kulturforvaltningen. 

Kommunen har besluttet sig for, og også afsat penge, til at etablere omfangsdræn udvendig 

omkring foreningshuset. Yderligere bliver der gravet fire drænbrønde, et i hvert hjørne med 

hver deres pumpe med afløb til kloak.  

Så vidt så godt. Det er godt at der endelig bliver gjort noget permanent ved fugtproblemet i 

kælderen, det kedelige er at det tager lang tid. 

De går i gang når vinteren er ovre, måske først til maj. Når murene så er tørret ud indvendig, 

bliver disse så pudset op.  

Med venlig hilsen 

Svend Erik  

 

Hold øje med vores hjemmeside 

www.slettenfritidsfiskerlaug.dk/ 

Vi arbejder på en nyhedsbrev som supplement til Vandposten
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Referat fra Ekstraordinærtbestyrelsesmøde 11.11.2015. 
 
Af Jørgen Schønnemann 
 js20711001@hotmail.com 
 

Deltagere: Allan, Kent, Peter, Sv-Erik, Jørgen, Per, Elo, Ole 

Fraværende: Claus. 

 

Emne: Janus status og fremtid. 

 

Status: 

Janus har været sunket på havnens bund. Vort forsikringsselskab dækker ikke for udbedring, 

men kun for ophaling ved bådværftet = 5.000 kr. 

Iflg. professionelt bådværft vil prisen for istandsættelse være ca. 64.000 kr. 

Motoren har været startet, så den er OK. 

 

Fremtid 

Formanden har opridset 3 muligheder: 

a. At sælge båden og købe en ny. 

b. Vi gør selv Janus klar og evt. bruger den igen. 

c. Sælge Janus og erstatte den med flotte ture f.eks til det Gule Rev, udland mv. 

 

Alle går ind for at vælge løsning b og tage imod Elo’s flotte tilbud om at renovere Janus på 

hans værksted, mod betaling af udelukkende materialer. 

Der er tilsagn fra 4-5 medlemmer om at hjælpe med reparation og klargøring hos Elo, som 

gør båden klar så vi kan tage den i brug til foråret.  

 

Stor TAK til Elo, som er tovholder for Janus-udvalget, som er ansvarlig for istandsættelsen 

og efterfølgende normal vedligeholdelse. Udvalget består yderligere af Allan + Per + Claus 

Jensen + Brian Larsen + Svend-Erik. 

Janus er en stor og truende omkostning for hele laugets økonomi, som bestyrelsen har megen 

fokus på. 

 

De årlige driftsudgifter vil være ca. 21.000 kr inkl. småreparationer og det vedtoges at 

brugerne af Janus skal betale for brugen af denne, under en form som senere vedtages. 

Formanden søger mulige fonde om økonomisk støtte. 

 

 

Referent:  Jørgen Schønnemann              2071 1001 
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Temaaften – Put And Take Fiskeri 

 

INVITATION TIL 

TEMAAFTEN – PUT AND TAKE FISKERI 

Torsdag den 19. maj kl. 19.00 

i Foreningshuset Strandlyst, Sletten Havn. 

Denne aften vil Allan Vitting & Ruben Andersen fortælle om fiskeriet i putten. 

Herunder grejet, teknikken, og hvad der kan fanges. 

I løbet aftenen vil du kunne blive meget klogere på blandt andet: 

Bombarda fiskeri  

Powerbait 

Jigs 

Gennemløbere 

Stænger 

Hjul 

Og alt andet du skal vide før du drager af sted. 

 

Tilmelding til 

Allan Vitting 

Telefon 4093 4720 

Senest den 12. maj 2016 
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Put And Take Konkurrence 

 

 

PUT AND TAKE KONKURRENCE 

SØNDAG DEN 29. MAJ 2016 

i Store Rosenbusk Put and Take. 

 

Vi mødes ved foreningshuset kl. 6.00, eller ved søen kl. 7.00. 

Vi fisker i konkurrence øjemed fra kl. 7.30 til 12.00 hvor vi vejer ind, og kårer dagens 

vindere. 

Der vil vanen tro være grej præmier til de 3 største fisk. 

 

Derefter vil der være frit fiskeri frem til 20:30, hvis man orker. 

Prisen for deltagelse er kr. 200,- som betales ved ankomst 

Vi har fået et tilbud om at leje hele søen til en meget favorabel pris, men det kræver et 

deltagerantal over 20. Mere om det hvis det bliver aktuelt. 

Lidt om søen: 

Selve søen er på 17.000m2 og er op til 6 meter dyb, området er yderst velegnet som en 

udflugt for hele familien. Her er masser af muligheder for at spise sin medbragte mad ved de 

opstillede borde og bænke. 

I Store rosenbusk bliver der hver uge udsat store ørreder fra et af Danmarks bedste dambrug, 

størrelsen er efter sæson og ligger mellem 1-10kg, Fiskene fighter fortrinligt og smager i 

øvrigt strålende. 

Adressen til søen: Uggeløse Skovvej 9, 3450 Lynge 

Tilmelding til: Allan Vitting Telefon 4093 4720 

Senest den 12. maj 2016  
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Referat fra bestyrelsesmøde 20.01.2016 
 
Af Jørgen Schønnemann 
 js20711001@hotmail.com 
 

Deltagere: Allan, Kent, Peter, Sv-Erik, Jørgen, Per, Elo. 

Fraværende: Ole, Claus. 

 

1. 

Kent redegør for status for foreningshusets renovering. Kent har kontakt til kommunens 

kultur- og idrætsudvalg. Tidsplanen er usikker. Vi har et behov for et permanent lokale i 

ombygningsperioden og medlemmer af bestyrelsen er velkomne til at kontakte kommunen 

desangående. 

 

2. 

Julefrokosten blev afholdt med ca. 20 deltagere og overskuddet var ca. 2000 kr. 

 

3. 

Der er afholdt et ekstraordinært bestyrelsesmøde ang. status på Janus. Se referat herom. 

Elo beretter at vejret pt. gør det umuligt at lave noget på Janus. 

 

4.  

Vi har pt. 54.656 kr. i kassen. 

 

5. 

Jørgen refererer fra vinterens 4 første havture, som er gået godt med planlagt deltagelse. 

 

6.  

Allan har lavet en aftale med Sportsdress på Nørrebro om ca. 30% på grej til præmier. 

 

7. 

Per checker med Ole ang. restanter pr. 31. jan og udsender sædvanlig rykkerskrivelse. 

 

8. 

Generalforsamling torsdag den 25.2. kl.18.00 afholdes i Skeltofteparken. 

Kent og Peter ønsker ikke genvalg, men stiller sig til rådighed ved eventuelle ad hoc 

opgaver. Elo og Jørgen modtager genvalg. 

Elo klarer hyldest og 500 kr. præmie til årets fisker. 

Ole Kamperlund har sagt ja til at være dirigent. 

 

9. 

Næste bestyrelsesmøde (konstituerende) afholdes ons. 9. marts. 

 

 Referent:  Jørgen Schønnemann              2071 1001 
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Nye medlemmer – Giv dem vores brochure 

Af Allan Vitting  
allan@vitting.dk 
 

Du har nok bemærket at du sammen med denne udgave af Vandposten har modtaget 

en fin brochure. 

Brochuren er Sletten Fritidsfiskerlaugs nyeste   

fremstød i søgen på nye medlemmer. 

 

I brochuren gør vi kommende medlemmer 

opmærksom på vores eksistens, og på hvad vi kan 

tilbyde ved et medlemskab.  

Vi har valgt at vedlægge et eksemplar sammen 

med vandposten, for at gøre Jer som 

eksisterende medlemmer opmærksom på 

foreningens aktiver, ligesom vi håber, at I vil 

hjælpe med at sprede budskabet om vores 

forening. 

Brochuren vil fremover være at finde på 

kommunens biblioteker, og andre   

offentlige steder hvor vi må reklamere   

for os selv. 

Hvis du skulle have brug for   

yderligere eksemplarer så kontakt   

Allan Vitting på Tlf. 4093 4720 
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Havture fra Helsingør 2016/17 

 

SÆT KRYDS I KALENDEREN 

HAVTURE MED M/S ARRESØ OG ANTARES FRA 

HELSINGØR 6 x SØNDAGE 

2016:  23. Okt.  +  20. Nov. +  18. Dec. 

2017 :  22. Jan.  +  19. Feb.  +  26. Mar. 

 

Arresø og Antares fra Elida Shipping flåden, sejler som 

sædvanligt fra statshavnen i Helsingør.  

Vi afsejler kl. 07.00 og er tilbage kl. 12.00. 

Mere info i Vandposten August 

 

Jørgen Schønnemann Telefon 2071 1001 

  

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://awsassets.wwfdk.panda.org/img/fisk_gul_sidebar_13040.jpg&imgrefurl=http://www.wwf.dk/wwfs_arbejde/hav_og_fiskeri/wwf_fiskeguide/&h=366&w=304&tbnid=nbfo72J5ZLZylM:&zoom=1&docid=WZsElwxi0JOA_M&ei=QUTjVIqIJMGsPZz3gcgD&tbm=isch&ved=0CBwQMygUMBQ4vA
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Sommerfrokost 

 

 

 

Lørdag den 25. juni kl. 14.00 – 22.00 

i Foreningshuset Strandlyst, Sletten Havn. 

 

For at byde sommeren velkommen inviteres medlemmer med 

eller uden påhæng hermed til Sommerfrokost i foreningshuset. 

Vi byder på en lækker frokost med lidt for alle, og  

en lille skarp til at rense ganen med. 

Prisen for maden er kr. 100,- pr. person. 

Drikkevarer kan købes til nedenstående priser. 

Øl og vand 10,- kr. stk. – rød /hvidvin 50,- kr. fl. – snaps, Bailey 20,- kr. stk. 

Tilmelding og betaling til Allan Tlf. 4093 4720. 

 

Sidste frist for tilmelding og betaling er d. 16. juni! 

Kom og vær med til en dejlig dag! 
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Sæsonens havture 

Af Allan Vitting  
allan@vitting.dk 

 

I skrivende stund kan vi stadig se frem til en enkelt havtur mere, nemlig den 3. april hvor vi 

igen stævner ud med Arresø fra Helsingør. 

Et tilbageblik på sæsonens havture vidner om meget blandet fiskeri, seneste tur den 28. 

februar blev dog en tur som vi med glæde kan se tilbage på. 

 

Efter en lidt sløj start på dagen, med et lidt langt driv uden de store fisk, fik skipper endelig 

fat i noget.  

Efter at have sejlet lidt blev der ringet med klokken, og straks væltede det op med fisk. Ikke 

alle fik, men det var bestemt et godt stop. Efter lidt driv, sejlede vi igen, og igen var der fisk. 

Halvvejs gennem dagens fik skipper dog knækket koden fuldt ud, og til stor jubel på båden 

fik alle fisk, og gerne 2-3 stykker ad gangen. Straks efter at have landet fisk, sejlede vi igen, 

og igen var der fisk, da klokken ringede. 

Ingen havde vist noget at klage over, og ved indvejningen viste resultaterne da også at op 

mod 10 kg torsk ikke var et særsyn af fangst. 

 

Det gjorde det nu heller ikke værre at vejret viste sig fra sin gode side i en vinter, som ellers 

har været præget af regn og blæst. 
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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. 125,00,til og med det fyldte 18 år. Børn skal være ifølge med 

en voksen på vores ture. 
 

Årskontingent for voksne kr. 250,00. 
 
Bestyrelsen har besluttet at, nye medlemmer også i 2016, 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, brændstof mm.  Allan Vitting 

Tjørnen 115 

 2990 Nivå 

 Tlf. 40934720 

 allan@vitting.dk 

 

Janus mekaniker: Casper von Eggers  
Bybjergvej 7 st.tv 

2970 Hørsholm  
Tlf. 41260977 

casper_eggers@hotmail.com 

mailto:allan@vitting.dk
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Datoer for Aktiviteter 

 

 

Maj 
 

Søndag den 1. Småbådstur  

- Mødested: Foreningshuset Strandlyst, Sletten Havn kl. 7.00 

Torsdag den 19. Put and Take Tema Aften 

- Mødested: Foreningshuset Strandlyst, Sletten Havn kl. 19.00 

Søndag den 29. Put and Take tur til Store Rosenbusk 

- Mødested: Foreningshuset Strandlyst, Sletten Havn kl. 6.00 

Juni 
 

Søndag den 5. Småbådstur  

- Mødested: Foreningshuset Strandlyst, Sletten Havn kl. 7.00 

Lørdag den 25.Sommerfrokost 

- Mødested: Foreningshuset Strandlyst, Sletten Havn kl. 14.00 

Juli 
 

Søndag den 3. Småbådstur  

- Mødested: Foreningshuset Strandlyst, Sletten Havn kl. 7.00 

August 
 

Søndag den 7. Småbådstur  

- Mødested: Foreningshuset Strandlyst, Sletten Havn kl. 7.00 

Lørdag den 20. SKOVTUR – mere info følger i august nummeret af Vandposten 

September 
 

Søndag den 4. Småbådstur  

- Mødested: Foreningshuset Strandlyst, Sletten Havn kl. 7.00 

Havture 2016/17 

23. oktober 2016 – 20. november 2016 – 18. december 2016 

22. januar 2017 – 19. februar 2017 – 26. marts 2017 

 

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. august 2016. deadline for stof er 1. juli 2016. 


