
 

Havture 

Torskekvoter 

Put and Take konkurrence 

Generalforsamling 

Grillaften 

Referater fra bestyrelsesmøderne 

Hornfiskeaften 

Og meget mere….. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.slettenfritidsfiskerlaug.dk 
 
 

 

 

Oplag: 100 eksemplarer Nr. 1 Marts 2017 



 2 Vandposten Marts 2017 

Indhold 

 

Formanden & Redaktøren har ordet ............................................................................................................. 3 

Max 5 torsk om dagen ................................................................................................................................... 4 

Regler ved indvejning til fiskekonkurrencerne: ............................................................................................. 6 

Put And Take Konkurrence ............................................................................................................................ 7 

Årets sidste havtur ........................................................................................................................................ 8 

Referat fra generalforsamlingen den 22. februar 2017 ................................................................................ 9 

Havtur fra Helsingør søndag den 19. februar. ............................................................................................. 14 

Sæsonens sidste havtur 2017 ...................................................................................................................... 15 

Referat fra bestyrelsesmøde 15.11.2016. ................................................................................................... 16 

Grillaften ved Strandlyst .............................................................................................................................. 17 

Referat fra bestyrelsesmøde 1.2.2017. ....................................................................................................... 18 

Hornfiskeaften ............................................................................................................................................. 19 

Småbådsture 2017....................................................................................................................................... 20 

Bestyrelsen: ................................................................................................................................................. 21 

Aktivitetsudvalg/Bladudvalg: ...................................................................................................................... 22 

Praktiske oplysninger: ................................................................................................................................. 23 

Datoer for Aktiviteter .............................................................................................................................. 24 

 

 

 

 

Bestyrelsen ønsker at indsamle e-mailadresser til alle medlemmer. Verden bliver 

mere og mere digital, og hurtig kommunikation er vejen frem. 

Du tilmelder din e-mailadresse ved at sende en e-mail med navn og adresse til Per 

Sass Jensen på persassjensen@gmail.com   



 3 Vandposten Marts 2017 

Formanden & Redaktøren har ordet 

Af Allan Vitting  
allan@vitting.dk 
 

Kære medlemmer. 

 

Velkommen til 2017 i vores forening. Allerede fra første sekund af 2017 blev livet 

som lystfisker gjort en smule mere besværligt, helt konkret for alle dem som ynder at 

fange torsk i Øresund. 

Nye regler om kvoter har nemlig for første gang også sat kvoter for lystfiskere, 

hvilket for mit eget vedkommende godt kunne mærkes på årets første havtur. 

Du kan læse mere om kvoterne, og hvad det betyder for os som lystfiskere senere i 

bladet. 

 

Starten af 2017 har også budt på vores årlige generalforsamling. 

Formanden er ikke sur, formanden er skuffet… Fremmødet talte ud over bestyrelsen 

kun en håndfuld medlemmer, og det er skuffende.  

Vi har i bestyrelsen lagt mange kræfter i årets aktiviteter i foreningen, og vi har brug 

for at blive bakket op af medlemmerne, både i det sure og det søde. Derfor er det 

vigtigt at I viser Jer til generalforsamlingen, og ikke mindst til vores aktiviteter. 

En tak skal dog gå til Charlotte Vitting for det flotte smørrebrød som afslutning på 

generalforsamlingen. 

 

Et nyt år i foreningen betyder nye konkurrencer, og aktiviteter. Så læs bladet godt 

igennem, og læs om vores kommende put and take konkurrence, småbådsturene i 

2017, og ikke mindst en Grillaften hvor vi griller ved Strandlyst. 

 

Jeg håber vi ses rigtig meget i 2017. 

          

Knæk og bræk 

  

Allan 

Stemningsbillede fra Havturen 22. januar 2017 
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Max 5 torsk om dagen 

Af Allan Vitting  
allan@vitting.dk 

 

 

Pr. 1 januar 2017 er der trådt nye kvoter for torsk i kraft, disse kvoter gælder for 

første gang også for lystfiskere. 

Kvoterne har været genstand for stor diskussion i medierne og på internettet, men nu 

er de her og vi bliver nød til at efterleve dem. 

 

Kvoterne gælder i hele den Vestlige Østersø, som også dækker Øresund. 

På kortet nedenfor er det, det skraverede område 

 

 
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 

 

Kvoterne betyder at hver lystfisker maksimalt må hjemtage 5 torsk om dagen hele 

året, bortset fra februar og marts, hvor tallet kun er 3. 
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De vigtigste regler omkring de nye kvoter er præciseret nedenfor, men du kan læse 

mere om kvoterne mm. på nedenstående link: 

 

http://lfst.dk/fiskeri/lyst-og-fritidsfiskeri/ 

  

Uddrag af reglerne fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen:  

 

- Gælder alle typer af fiskeri efter torsk (Kyst, båd mm.) 

 

- Fisk under mindstemål skal ALTID genudsættes uanset om de kan overleve 

eller ej. 

 

- Fisk over mindste skal hjemtages såfremt de ikke kan overleve ved 

genudsættelse. 

 

- Man må gerne dele sine fisk med andre på båden, MEN den enkelte fisker må 

på intet tidspunkt være i besiddelse af mere end det tilladte antal torsk. 

Hverken om bord på båden eller når man er kommet i land. 

 

- Der er 0 tolerance, også selvom en eventuel ”6” fisk ikke ville kunne overleve 

en genudsættelse. Minimumsbøden er kr. 2.500,- 

 

 

I skrivende stund er meldingerne fra turbådene at det tager hårdt på dem, i det ellers i 

ivrige lystfiskere bliver hjemme. 

Nogle turbåde forsøger sig med nye initiativer som f.eks. Kattegat ture, hvilket 

forhåbentlig kan hjælpe dem til at holde gang i forretningen. 

 

Jeg vil gerne stadig opfordre Jer til at deltage i vores havture, og huske på at selv om 

3 fisk i marts ikke lyder af meget, så skal de jo lige fanges først.  

 

Kvoterne har i øvrigt også givet anledning til en ændring af indvejningsreglerne ved 

vores konkurrencer. For at gøre konkurrencen lige for alle, har bestyrelsen vedtaget 

et nyt punkt som hedder: 

 

” Hvert medlem må indveje det maksimalt tilladte fisk jf. gældende kvoter. 

Medlemmet er forpligtet til at indveje de først fangede fisk (beholdte), således er 

udskiftning af fisk ikke tilladt.” 

Reglen betyder i praksis at man er forpligtet til at indveje de fisk man 

fanger/beholder først, det skal gerne gøre konkurrencen lige for alle så ”man” ikke 

blot giver de små fisk til gutten ved siden af. 

På næste side kan du læse hele regelsættet samt pointsystemet. 

  

http://lfst.dk/fiskeri/lyst-og-fritidsfiskeri/
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Regler ved indvejning til fiskekonkurrencerne:  

 

Regler ved indvejning til fiskekonkurrencerne:  

 

Ved indvejning skal man på forlangende kunne fremvise gyldigt fisketegn. 

 

Alle fisk skal være renset for indvolde, dog kan rogn og lever medvejes. 

Fisk der er udenfor disse regler, er fladfisk, hornfisk, makrel, sild og ål. 

 

Husk: Laugets mindstemål for torsk er 45 cm. 

 

Hvert medlem må indveje det maksimalt tilladte fisk jf. gældende kvoter. 

Medlemmet er forpligtet til at indveje de først fangede fisk (beholdte), således er 

udskiftning af fisk ikke tilladt. 

Ingen deltager kan vinde mere end én præmie pr. konkurrence. 

 

”Morgenkællingen” er at betragte som deltager, ved småbådsturene. 

Ved småbådsturene starter konkurrencen kl. 8.00 og slutter kl. 14.00, og da skal alle 

Både havde rundet havneindløbet. 

Kl. 14.15 starter indvejningen og umiddelbart derefter præmieoverrækkelsen. 

Point system ved fiskekonkurencer 
Pointer er pr. ½ kg. Der rundes op til nærmeste 1 kg. 

 

 Laks – Ørred 20 point 

 Havkat 20 point 

 Ål 14 point 

 Lange 10 point 

 Grå sej 10 point 

 Makrel 9 point 

 Fladfisk 8 point 

 Hornfisk 7 point 

 Torsk (Hvilling) 5 point 

 Sild 1 point 

 Der gives point ved deltagelse 10 point 
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Put And Take Konkurrence 

 

 

PUT AND TAKE KONKURRENCE 

SØNDAG DEN 23. APRIL 2017 

i Store Rosenbusk Put and Take. 

 

Vi mødes 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 10. april 2017 



 8 Vandposten Marts 2017 

Årets sidste havtur 

Af Allan Vitting  
allan@vitting.dk 
 

Søndag d. 18. december stod den på årets sidste havtur fra Helsingør.  

Vi lagde ud fra Helsingør i buldermørke kl. 7.00, hvor efter skipper søgte lidt syd for 

Kobberværket. 

Ekkoloddet bugnede af aktivitet, men det var vist lige mørkt nok i starten til at 

fiskene var vågnet. I hvert fald gik der godt en halv times tid før fiskeriet for alvor 

startede.  

Rundt om på båden blev der lystigt hevet sild op i pæne størrelser, mens en enkelt 

torsk eller to også så overfladen. Efter en times tid som der dog for alvor hul på 

torskene, og flere og flere fik lagt en enkelt eller to i kurverne. 

Selv havde jeg et udmærket fiskeri, primært ved at holde sild på forfangskrogene, og 

så holde dem lige under eller lige over sildestimerne. Det kan nemlig lokke torskene 

til at tro, at silden blot er et let bytte. 

Mit umiddelbare gæt er at næsten alle fik torsk og gerne flere. Selv fik jeg fem 

stykker, hvilket var ganske godkendt på en super flot dag med lidt plusgrader og 

næsten havblik. 

Jeg kunne dog ikke gøre mig fortjent til en præmie i dagens konkurrence, som Ruben 

Andersen vandt med en torsk på 2,77 kg renset. 

Dagens overraskelse var dog da Poul Nielsen fangede en makrel, hvilket er godt 

usædvanligt i december måned.   
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Referat fra generalforsamlingen den 22. februar 2017 

 

S L E T T E N  F R I T I D S F I S K E R L A U G   

Referat fra generalforsamlingen den 22. februar 2017 kl. 18.00 i Skeltofteparkens 

Selskabslokaler, Teglgårdsvej 321 kælderen, 3050 Humlebæk.  

Dagsorden  

1. Valg af dirigent. Ole Kamperlund foreslås 

2. Valg af referent 

3. Formanden aflægger beretning 

4. Kassereren aflægger revideret regnskab 

5. Indkomne forslag – Ingen indkomne forslag 

6. Fastlæggelse af kontingent 2017 – Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 

250,00 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

 

Bestyrelsen og suppleanter pr. 21. februar  2017: 

 

 Allan Vitting, Formand 

 Elo Nielsen, Næstformand På valg. Ønsker genvalg 

  Ole Nielsen, Kasserer  På valg. Ønsker ganvalg 

 Jørgen Østergaard 

 Jørgen Schønnemann 

 Else-Marie Pedersen  På valg. Ønsker genvalg 

 Per Sass Jensen   På valg. Ønsker genvalg 

 

Suppleanter  

 

  1. Svend-Erik Wittenkamp På valg. Ønsker genvalg 

 2. 

 3. 

        8.  Valg af revisor og revisorsuppleant 

        9.  Kåring af  årets fisker v/Elo 

        10.  Fremtidige aktiviteter 

        11.  Eventuelt 

        12. Dirigent og formand takker af.   
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Formanden bød velkommen og bad om 1 minuts stilhed til ære for medlem Jørgen 

Rasmussen, som er afgået ved døden i det forløbne år. Æret være hans minde.                                                                             

Der var mødt 13 medlemmer. 

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.  

Ad pkt. 2. Valg af referent 

Dernæst bad Ole om forslag til referent og Peter Sørensen blev foreslået og valgt.  

Ad pkt. 3. Formanden aflægger beretning  

2016 blev et noget rodet år, både hvad angår aktiviteter og faciliteter. 

Bestyrelsesarbejdet 

I bestyrelsen har vi arbejdet en del med foreningens økonomi og fremtidige 

udformning. 

Vi har lavet sammenligninger med andre lystfiskeforeninger, haft samtaler med andre 

formænd, og vi har talt om medlemskab af Sjællands Fiskeunion. Alt sammen for at 

danne os et overblik om hvorvidt situationen med dalende medlemstal er et unikum 

hos os.  

Det ser ikke ud til at være tilfældet. Vi lider dog en del under at være én blandt 

mange i lokal området. 

Vi har i bestyrelsen talt meget om synlighed på havnen, og vi har derfor taget kontakt 

til blandt andet Havnens Venner om et øget samarbejde. 

Vi har også udformet en flot medlemsfolder som fortæller om fordelene ved at være 

medlem af vores forening. 

Strandlyst har også været nævnt ofte. I forbindelse med fugt i kælderen og 

efterfølgende dræn- arbejde, har vort klublokale ikke været tilgængeligt til ophold. 

Det koster foreningen noget identitet, men vi har forsøgt at løse opgaven ved at låne 

et andet lokale i bygningen. 

Fremtiden for Strandlyst tegner lys i det kommunen har afsat et større beløb til 

renovering af huset både ind/ og udvendigt. Jeg deltager i en arbejdsgruppe med 

andre af husets brugere, hvor vi i fællesskab skal udforme den fremtidige brug.  

Desværre lyder prognosen at der kan gå op til 2 år før vort kælderlokale igen er klar 

til brug. 
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Vi måtte desværre allerede tidligt efter generalforsamlingen sidste år konstatere, at 

der ikke var helt styr på antallet af bestyrelsesmedlemmer. Det blev dog løst ved at 

lade Else-Marie indtræde som bestyrelsesmedlem. Det betød samtidig, at vi blev 

tilbage med én suppleant, hvilket det i løbet af året ikke lykkedes os at ændre på. 

Årets aktiviteter 

Årets aktiviteter blev en noget blandet omgang. 

Det startede fint ud med havture, og et nyt put and take tiltag, som i øvrigt blev godt 

annonceret i lokalaviser og på facebook. 

Småbådsturene blev dog en sløj omgang. Først var det manglende både, så var det 

manglende tilmeldinger, og til sidst vejret. Fakta er, at blot en enkelt tur ud af seks 

blev til noget. 

I et forsøg på at skabe lidt flere sociale aktiviteter forsøgte vi at afholde en 

sommerfrokost, hvilken dog i lighed med julefrokosten måtte aflyses på grund af 

manglende tilmeldinger. 

Årets Skovtur og de to planlagte banko aftener blev dog afholdt med et flot 

fremmøde, og lutter glade mennesker. 

Janus 

Janus kom aldrig i vandet. I henhold til foreningens økonomi har den forrige 

bestyrelse besluttet at tage imod Elo’s tilbud om at reparere Janus. Desværre har 

projektet været forstyrret af leveringstider på reservedele, sygdom og ikke mindst 

vejret, da alt arbejde foregår under åben himmel. Den nuværende bestyrelses støtter 

ligeledes op om tilbuddet, og forventer en snarlig afslutning på reparationen. 

Ad pkt. 4. Kassereren aflægger revideret regnskab. 

Ole gennemgik det fremlagte reviderede regnskab og herunder resultatopgørelsen for 

2016 med de enkelte arrangementer. Jørgen Schønnemann nævnte, at ca. halvdelen af 

årets udgifter vedrører skibet Janus. Dernæst gennemgik Ole balancen og sagde, at 

det bør overvejes at nedskrive Janus i værdi. 

Ad pkt. 5. Indkomne forslag 

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

Ad pkt. 6 Fastsættelse af kontingent 2017  

Bestyrelsen havde foreslået et uændret kontingent for 2017 på 250,00 kr. Forslaget 

blev vedtaget.  
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Ad pkt. 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Ifølge vedtægterne var fire bestyrelsesmedlemmer og tre suppleanter på valg. 

På valg til bestyrelsen var næstformand Elo Nielsen, kasserer Ole Nielsen, 

bestyrelsesmedlem Else-Marie Pedersen og bestyrelsesmedlem Per Sass Jensen. De 4 

bestyrelsesmedlemmer ønskede genvalg og blev genvalgt med applaus. 

På valg som suppleant var Svend-Erik Wittenkamp, der ønskede genvalg. Svend Erik 

blev genvalgt med applaus. Det lykkedes ikke at få de 2 ledige suppleantpladser 

besat. Dirigenten Ole Kamperlund foreslog, at bestyrelsen i det kommende års forløb 

kunne søge at besætte de 2 ledige suppleantpladser. Dette forslag blev vedtaget med 

1, Peter Sørensen´s, stemme imod. 

Ad pkt.  8 Valg af revisor og revisorsuppleant  

Til revisor valgtes Susanne Simonsen og til revisorsuppleant valgtes Charlotte 

Vitting. 

Ad pkt. 9 Kåring af årets fisker v/ Elo  

Nr. 1. med 396 point: Anker Henriksen 

Nr. 2. med 280 point: Elo Nielsen 

Nr. 3. med 246 point: Ruben Andersen 

Ad pkt. 10 Fremtidige aktiviteter 

Allan sagde, at vi i dag er den billigste fiskeklub i lokalområdet og at vi har 13 

fisketure om året samt sociale arrangementer. Der fremkom flere forslag til 

aktiviteter: 

”Grillarrangement, eventuelt medlemskab af fiskeringen, eventuelt medlemskab af 

Sjællands lystfiskeunion og dette koster medlemskontingent, eventuel fusionering 

med anden lokal fiskeklub, information på ”Facebook”, spørgeskema i 

medlemsbladet, kystture, fladfisketure, fisketur til jyske åer, tur til ”det gule rev”, 

fisketure til svenske åer og søer”. 

Allan sagde, at medlemmer meget gerne løbende må komme med forslag til 

aktiviteter.  

  



 13 Vandposten Marts 2017 

Ad pkt. 11 Eventuelt  

Peter Sørensen sagde, at når vi får gang i småbådsturene og vi bliver mere synlige i 

Sletten Havn, så vil dette medføre en større interesse for fiskeklubben og dermed 

flere medlemmer. 

Ad pkt. 12 Dirigent og formand takker af 

Formanden afsluttede med at takke for en god generalforsamling og dirigenten 

takkede forsamlingen for god ro og orden. 

 

 

 

 

 

Årets fisker 2017 

Foto: Allan Vitting 
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Havtur fra Helsingør søndag den 19. februar.  

Af Jørgen Østergaard 

I højsæsonen for stortorsk tog 7 forventningsfulde medlemmer 

på tur med Havstrygeren fra Helsingør Statshavn. 

Jeg selv var kørende med Schønnemann og Hans J., der blev udvist 

fremragende lokal kendskab til parkering, tæt ved båden og gratis!  

Jeg havde nu ikke selv den helt store tillid til turen med Havstrygeren, jeg har 

tidligere haft dårlige erfaringer med ”de blå både” – hvor der har været en 

forbavsende inaktivitet og manglende vilje til at lede efter fisk. Dette blev dog gjort 

til skamme. Kursen blev straks sat mod svenske kysten. Vi gjorde klar med 400 g 

pirke, sildeforfang eller sprutter. Der var dog ingen fisk. Så sejlede vi til Aljetønden – 

ud for Hellebæk, her er der ofte mange fisk i mindre størrelse. Der var dog ingen fisk. 

Så prøvede vi ud på stykket ud for Nordhavnen og Kronborg. Der var dog ingen fisk. 

Så gik turen til Disken og Trykkerdammen. Der var dog ingen fisk. Et sidste forsøg 

blev gjort ved Kobberværket – som Hans havde foreslået fra morgenstunden. Der var 

dog ingen fisk. Så der blev ikke fanget fisk af medlemmer af lauget, der blev altså 

ikke brug for de lækre præmier– det skal siges at de resterende 14 mand kun fik 3 

små torsk til sammen. Men der var godt humør og stor tilfredshed med skipperens 

ihærdige forsøg på at finde fisk. 

Jeg har selv været ude på 2 andre ture, den 12/2 med Skjold og 26/2 med Jaws, og på 

disse ture har udbyttet været på linje med hvad vi oplevede på vores klubtur. Selvom 

jeg tog en 1,5 kgs med rogn på den sidste tur. Så det har været en meget kort sæson 

for fiskeriet efter rogn tunge madammer. 

Her lige et billede fra de ”gode gamle dage”. 
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Sæsonens sidste havtur 2017 

 

SÆSONENS SIDSTE HAVTUR 

26. Marts 2017 
 
 
 
 
 
 

 

 

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. 

Tilmelding, som er bindende, til undertegnede senest 

ugedagen før fisketuren. 

Prisen er 230 kr, som betales på kajkanten inden afsejling. 

 

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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Referat fra bestyrelsesmøde 15.11.2016. 
 
Af Jørgen Schønnemann 
 js20711001@hotmail.com 

 

Deltagere: Allan, Jørgen Ø, Sv.E, Jørgen S, Per, Ole.    

Fraværende: Elo, Else-Marie 

 

 

1. 

Formanden bød velkommen og meddeler at kommunen har planer for den fremtidige 

brug af renoverede Strandlyst. Vi har ikke været indbudt til de indledende møder, 

men Jørgen Ø har ’fremprovokeret’ at vi fremover deltager. Allan deltager i et møde i 

kommunalt regi og vil kæmpe for at vi beholder vort lokale i kælderen. 

 

2. 

Kassereren beretter at vi har 40.356 kr. i kassen. 

 

3. 

Antal medlemmer er iflg. Per på 73. 

 

4. 

Js fortæller om den første havtur med 20 deltagere og den 2. havtur med kun 10 

deltagere. Vor aftale med Elida Fishing er at vi booker mindst 15 pladser pr. tur for at 

få 50 kr pr. mand i rabat. PT er aftalen med Elida opretholdt. 

 

5. 

Situationen om Janus er, at der stadigt mangler færdigmaling og el.installationer. 

 

6. 

Første bankoaften gik fint med god stemning og vi ser frem til den næste og sidste 

bankoaften i år. 

 

7. 

Generalforsamlingen er On 22.2 kl. 18.00 i Skeltofteparken.  

Næste bestyrelsesmøde er tir 1 februar kl. 1900 i foreningshuset. 

 

 

Referent:  Jørgen Schønnemann              2071 1001 

  



 17 Vandposten Marts 2017 

Grillaften ved Strandlyst 

 

INVITATION 

GRILLAFTEN 
VED STRANDLYST 

 

 

 

 

 

 

 

Foreningen inviterer hermed medlemmer og dennes husstand til 

en hyggelig grillaften på havnen. 

FREDAG D. 2. JUNI 2017 KL. 17-22 

 Arrangementet er helt lavpraktisk med hyggeligt samvær 

som omdrejningspunkt. 

I bedes derfor selv medbringe mad og service, mens vi sørger for grill og 

drikkevarer til de sædvanlige gode priser. 

Støt op om foreningen og slæb hele familien med til en hyggelig aften. 

Arrangementet gennemføres uanset deltagerantal. 

Tilmeld dig til Allan Vitting senest 25. maj for at give 

os et fingerpeg om hvor mange vi bliver. 
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Referat fra bestyrelsesmøde 1.2.2017. 
 
Af Jørgen Schønnemann 
 js20711001@hotmail.com 
 

Tilstede: Per, Jørgen S, Allan, Ole, Sv.Erik 

Fraværende: Elo, ElseMarie, Jørgen Ø. 

 

 

 

1. Formanden byder velkommen og åbner mødet. 

 

2. Ole meddeler at vi har 46.919 kr. i kassen. 

 

3. Per meddeler at vi nu er ca. 50 medlemmer. 

 

4. Jørgen beretter at vi på 4 havture har haft godt fiskeri med ca. 15 deltagere. 

 

5. Når omkostningerne ved rep. af Janus er kendte, vil Allan søge Havnens 

Venner om økonomisk hjælp. 

 

6. Bankospillene har givet ca. 1200 kr. i overskud. 

 

7. Torskekvoter betyder at vi pt. skal informere vore deltagere om nye regler for 

indvejning. Allan informerer deltagerne herom bl.a. ved indlæg i vandpost. 

 

8. Bestyrelsen har ingen indlæg til Vandposten og Allan føler at han sidder helt 

alene m.h.t. at komme med indlæg. Per sender adresseretiketter til Jørgen Sch. 

 

9. Vedr. Strandlyst meddeler Allan at de 2 x 250.000 kr.som kommunen afholder  

til istandsættelse, gælder kun stueplan og 1. sal og kun indvendigt arbejde og 

altså ikke kælderen. Herudover opstilles i haven en pavillon til bådklubbens 

ungdom samt pladser i haven til jollerne. Vort lokale vil ikke være tilgængeligt 

de næste 2 år. Allan har meldt sig til en gruppe, der skal tænke fremtid for 

Sletten Havn 

 

10. Allan rejser spørgsmål om fiskelaugets fremtid. Medlemstallet har været 

faldende de seneste år og Janus er en stor økonomisk belastning. 
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11. Allan kontakter Ole Kamperlund vedr. dirigent funktionen ved 

generalforsamlingen. Per kontakter Kent Alexander vedr. køb og arrangement 

af forloren skildpadde. 

 

12. På valg er Ole, Per som ønsker genvalg. Elo checker om Else-Marie 

genopstiller. Svend Erik genopstiller som suppleant. Bestyrelsen, som foreslår 

uændret kontingent for 2018, kr. 250,00, mødes kl. 17.00 on 22.2.17 

 

13. Næste bestyrelsesmøde: Onsdag den 8. mart kl. 19.00. 

 

 

Hornfiskeaften 
 

Hornfiskeaften 
Onsdag d. 10. maj kl. 18-20 

I håb om at hornfisken er ankommet inviteres til hornfiskeaften 

på pynten ved Kronborg 

Aftenen vil byde på fiskeri og hyggeligt samvær. 

Der vil ikke være præmier af nogen art, men fiskene fanget inden for tidsrummet 

fra kl. 18-20. vil blive indvejet og indgå i konkurrencen som årets fisker. 

Vi fisker hornfisk med et enkelt blink på maks 40g med krog eller silkesnor, forfang 

eller andet end beskrevet er dermed ikke tilladt såfremt fangsten ønskes indvejet. 

Bifangst af torsk mm. indvejes selvfølgelig også  

Ingen tilmelding er nødvendig, vi ses blot på pynten…  
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Småbådsture 2017 

 

 

 

Småbådsture 2017 

Søndag d. 21. maj 

Søndag d. 11. juni 

Søndag d. 2. juli 

Søndag d. 6. august 

Søndag d. 3. september 

Datoerne for maj og juni er grundet bededagene og pinsen som er i vejen. 

På dagen vil der blive budt på morgenmad i Foreningshuset Strandlyst 

på Sletten Havn, dette sker mellem kl. 7.00 – 8.00. 

Dagens konkurrence starter kl. 8.00, og slutter kl. 14.00 med 

efterfølgende indvejning foran foreningshuset. 

Deltagerpris kr. 100,00 som betales på dagen 

Tilmelding til:  

Elo Nielsen, Tlf. 4037 0036, elo.nielsen@live.dk 

Svend Erik Wittenkamp, Tlf. 2081 8055, wittenkamp@gmail.com   
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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. 3110 2525 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   
 
Bestyrelses Else-Marie Pedersen 
medlem: Teglgårdsvej 387, st. mf 
  3050 Humlebæk 
  Tlf. 4919 2396 
 
Suppleant: Svend Erik Wittenkamp 

Teglgårdsvej 539, st.tv.  
3050 Humlebæk 

Tlf. 2081 8055 Mail: wittenkamp@gmail.com 

 
 
 

 

Revisor/Revisorsuppleant: Susanne Simonsen / 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 Elo Nielsen 
Teglgårdsvej 325C, st.th. 
3050 Humlebæk. 
Tlf. 4037 0036 

elo.nielsen@live.dk  

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 

 

 

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:elo.nielsen@live.dk
mailto:allan@vitting.dk
mailto:allan@vitting.dk
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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 

 

  

mailto:allan@vitting.dk
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Datoer for Aktiviteter 

 

 

Marts 
 

Søndag den 26. Havtur  

- Mødested: Statshavnen i Helsingør kl. 6.45 

April 
 

Søndag den 23. Put and take konkurrence  

- Mødested: Store Rosenbusk Put and Take, Uggeløse Skovvej 9, 3450 Lynge kl. 7.00 

Maj 
 

Onsdag den 10. Hornfiskeaften 

- Mødested: Pynten ved Kronborg kl. 18.00 

Søndag den 21. Småbådstur 

- Mødested: Foreningshuset Strandlyst på Sletten Havn kl. 7.00 

Juni 
 

Fredag den 2. Grillaften 

- Mødested: Foreningshuset Strandlyst på Sletten Havn kl. 17.00 

Søndag den 11. Småbådstur 

- Mødested: Foreningshuset Strandlyst på Sletten Havn kl. 7.00 

Juli 
 

Søndag den 2. Småbådstur 

- Mødested: Foreningshuset Strandlyst på Sletten Havn kl. 7.00 

August 
 

Søndag den 6. Småbådstur 

- Mødested: Foreningshuset Strandlyst på Sletten Havn kl. 7.00 

September 
 

Søndag den 3. Småbådstur 

- Mødested: Foreningshuset Strandlyst på Sletten Havn kl. 7.00 

 

 

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. juli 2017. deadline for stof er 1. juni 2017. 


