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Formanden & Redaktøren har ordet 

Af Allan Vitting  
allan@vitting.dk 
 

Kære medlemmer. 

 

Puha det er koldt udenfor… Lige nu mens jeg skriver dette så er Danmark ramt af sibirisk 

kulde, så kulden bider lidt i kinderne. 

Heldigvis kan vi dog snart se en ende på det, og foråret står for døren. Det betyder 

småbådsture, og en masse andre arrangementer. 

 

Med den netop overståede generalforsamling er beslutningen om at sælge Janus endelig, 

vores økonomi kan simpelthen ikke bære driftsomkostningerne, og sådan kan vi ikke drive 

en forening. Heldigvis skulle det dog frigive nogle midler som vi skal finde god nytte af. 

 

Dette blad er vist det største jeg som redaktør har udgivet, men det skyldes blandt andet, at vi 

har referatet fra generalforsamlingen med, lige som vi har trykt vores nyligt ændrede 

vedtægter til Jer. 

 

Der er dog også masser at arrangementer i den nærmeste fremtid. Som nævnt står 

småbådsturene for døren, men vi har også planlagt en ekstra havtur specielt efter fladfisk og 

hornfisk. Den årlige put and take tur er også på vej, og så vender Grill Aften i juni også 

tilbage. 

 

Jeg håber vi ses til et eller alle vores spændene arrangementer og fisketure. 

          

Knæk og bræk 

 

Allan 
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Julefrokosten 2017  
 
Af Allan Vitting 
 

Så blev det jul i Sletten Fritidsfiskerlaug, den 2. december 2017 kunne foreningen byde 

velkommen til årets julefrokost, som blev godt booket med 27 deltagere. 

Med renoveringen af køkkenet i 

Strandlyst kunne det heldigvis lade 

sig gøre at afholde julefrokosten i 

huset. 

På dagen stod Charlotte Vitting for 

maden, og det tør vist godt siges at 

ingen gik sultne derfra.  

Menuen bød traditionen tro på alt fra 

sild og ny stegte fiskefileter, til steg 

med surt og ikke mindst den lune leverpostej.  

Ej heller ost og risalamande manglede der, selv om det ikke lykkedes at uddele 

mandelgaven, da personen vist var lidt for sulten 😊 

Med lys på bordet, og sange på papiret, blev der grinet, sunget og hygget blandt de 

fremmødte. 

Allerede inden aftenen var omme, blev årets 

julefrokost i 2018 planlagt, så I kan allerede 

godt nu skrive lørdag d. 1. december 2018 i 

kalenderen.  
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Put And Take Konkurrence 

 

 

PUT AND TAKE KONKURRENCE 

SØNDAG DEN 15. APRIL 2018 

i Store Rosenbusk Put And Take. 

 

Vi mødes ved søen kl. 6.30. 

Vi fisker i konkurrence øjemed fra kl. 7.00 til 12.00 hvor vi vejer ind,  

og kårer dagens vindere. 

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

 

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

 

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 8. april 2018  
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Referat fra bestyrelsesmøde 20.11.2017 
 
Af Jørgen Østergaard 

 

Sted: Lokale 3 – 1.sal i Forenings huset, Sletten Havn.  

Tilstede: Allan, Elo, Else-Marie, Svend Erik, Ole, Per. 

Afbud: Jørgen Sch. 

1. Formanden bød velkommen 

- Gennemgang af referat fra forrige møde 

- Ingen nyheder 

 

2. Økonomi 

 Der er p.t. en kassebeholdning på 37.608,- . 

3. Medlemmer 

 Der er 67 medlemmer. 

4. Havture 

Afvikles efter planen. Der er blandet vejr og derfor skiftende fiskeri. 

5. Småbådsture 

Turene for 2018 er planlagt til den første søndag i hver af de 5 

sommermåneder: 6/5 ;  3/6 ;  1/7 ;  5/8 ;  2/9. 

6. Janus 

- Kommunalstøtte – Hvor er vi? 

Ole får de sidste regninger og sender til kommunen, herefter regner vi med at støtten 

udbetales. Derudover skal Janus have nyt topstykke - der må regnes med en udgift på 

10.000,-. 

7. Banko 

Det første af 2 er afholdt med større deltagerantal end sidste år og fin afvikling. 

8. Julefrokost 

Der er d.d. tilmeldt 21. Charlotte(Allan) laver maden ☺Foreningens fremtid 

- Nye idéer?? Foreningens fremtidige aktiviteter blev diskuteret. Hvordan vi kan 

fastholde og tiltrække medlemmer. Bestyrelsen besluttede at holde et visionsmøde 

lørdag den 27/1 kl.9.00. Her vil vi forsøge at opstille en vision for foreningens 

fremtid - som skal være mål for bestyrelsens arbejde. 

Der modtages meget gerne input til dette møde - alle ideer er velkomne. 
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9. Ansøgninger Fonde – Jørgen Ø. 

Ansøgninger til fonde er meget afhængig af klubbens visioner (punkt 9), når der skal 

søges støtte fra fonde skal det være til helt konkrete aktiviteter eller ting. 

10. Dato for næste møde er tirsdag 20.februar kl.19.00 

 

11. Eventuelt 

Der gøres endnu et forsøg på at udvide maillisten til medlemmerne. 

 

 

NORDSJÆLLANDS AKTIVE FISKEFORENING 
Fællesskab – Fisketur - Fornøjelse  

 

VIDSTE DU AT DU…. 

Altid må tage en ven med 

Altid må tage et familiemedlem med 

Altid må komme med forslag 

Altid må gøre reklame for os 
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Banko  2017 
Af Svend Erik Wittenkamp 

 

Bankoaftnerne i 2017 gik ganske 

udmærket. 

Den første aften var vi 36 og den anden 

aften var vi 26 personer. 

Humøret var godt, og der var en masse 

præmier. Som Jørgen Østergård sagde, 

var der præmier nok til alle, det var dog ikke alle der vandt.  Som sædvanlig var 

der nogle der skovlede ind, og andre måtte sidde med en lang næse. 

 Men uden sponsorer ingen banko, så hermed en tak til følgende sponsorer.  

La Strada                                                    Sletten Fiskehus 

Linds Kaffebar                                            Irma Humlebæk 

Hanne Pihl                                                 Kayser 

Brille Mie                                       Costa Pizza 

Specialiteten                                           Brødsnedkeren 

TV. Cykler                                                  Hegelund 

Humlebæk Sport                                      Niels Rex 

Humlebæk Kro                                         Humle Pubben 

Espergærde Cafe Pub                          Elo & Jørgen (D.F.K.) 

 

Med bankohilsen 

Svend Erik 
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Småbådsture 2018 
Af Svend Erik Wittenkamp                       

Småbådsture 2018 
Nu er vinteren ved at være slut, 

og en forhåbentlig god sommer 

er i vente. 

 I vente er også 5 småbådsture, 

og de foregår som de plejer med 

morgenbord fra kl. 7 i 

foreningshuset og udsejling fra 

Sletten Havn kl. 08.0½ med 

hjemkomst senest kl. 13.59. 

Når alle er kommet vel i land, og fangsten er renset, er der indvejning, uddeling 

af præmier, og tid til at udveksle erfaringer og fortælle om alle de store fisk, der 

desværre hoppede af krogen. 

Den første tur bliver den anden søndag i maj måned, resten af turene falder på 

første søndag i måneden: 

13. maj 

3. juni 

1. juli 

5. august 

2. september fisker vi efter fladfisk. Fiskelauget fremskaffer orme. 

Husk fisketegn. 

Tilmelding til Elo eller Svend Erik senest søndag før fisketuren. 

Elo Tlf.4037 0036 & Sv. E. Tlf. 2081 8055 

E. Post wittenkamp@gmail.com 

mailto:wittenkamp@gmail.com
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Havture  
 
Af Allan Vitting 
 

Siden sidste nummer af Vandposten har vi fået 

afviklet 4 havture, som alle har været godt booket. 

Vejret har for det meste vist sig fra sin bedste side 

i forhold til årstiden, men en enkelt kunne dog 

udmærke sig med hård vind og godt med regn. 

Generelt har fiskeriet været meget svingende, med 

en enkelt tur hvor der slet ikke blev fanget så meget som én torsk. På de andre ture er der dog 

blevet fanget torsk, men det har ikke været givet, at alle har fået noget med hjem. 

Sild har der dog været rigeligt af, så der har både været til stegte, røgede, og marinerede hvis 

man er til det. 

På den seneste havtur i februar fik vi dog rigeligt med torsk, selv 

om det kneb med de store. 

I skrivende stund mangler vi blot en enkelt af sæsonens havture, 

som forhåbentlig bliver legendarisk 😊 
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Tackle Night – En aften med perler 
 
Af Allan Vitting 
 

Efter at have lokket en af DK’s bedste 

fladfisk fiskere, René Christensen til at 

holde et foredrag for medlemmer og andre 

interesserede, mødte vi 25 personer op til en 

aften om teorier, fiske spots, og binding af 

forfang. 

Efter at have forsynet os med kage og 

sodavand, gik René i gang med at fortælle om grejet, både i form af hjul, stænger, og 

endegrej. Undervejs var der rig mulighed for at stille spørgsmål, ligesom René også lod sine 

selv bundne forfang gå rundt til inspiration. 

Efter godt en times foredrag, blev det tid til at lave forfang. Der var købt godt ind af perler, 

og spinneblade mm. så de fremmødte kunne binde løs. Undervejs blev de fremmødte hjulpet 

godt på vej af René, Allan, og Jørgen, hvor specielt ophænger knuden drillede. 

I dyb koncentration blev der bundet forfang i alverdens udgaver, og efter godt halvanden 

times tid havde de fleste bundet forfang, og hygget omkring bordet. 

Tak til René for foredraget, og tak til de fremmødte for en hyggelig aften. 
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Referat fra bestyrelsesmøde 20.02.2018 
 
Af Jørgen Schønnemann 

 

Tilstede: Per, Jørgen S, Allan, Sv.Erik, Jørgen Ø, Ole. Fraværende: ElseMarie, Elo 

1. Formanden byder velkommen. Ingen har kommentarer til forrige referat. 

2. Iflg. Kasserer Ole er vor kassebeholdning 46.486 kr. og de store beløb som vi skylder i 

forbindelse med reparation af Janus er betalt. Dog skylder vi at betale et topstykke til ca. 

9.000 kr. Kommunen har i 2017 givet et tilskud til Janus på 11.400 kr. Vi vil ikke ansøge 

kommunen om tilskud til Janus for 2018. Alle arrangementer har totalt i 2017 givet ca. 

4.000 kr. i overskud. Afregning og regnskab har været utilfredsstillende og vi strammer 

op med faste afregningsregler for hvert enkelt arrangement for fremtiden. 

3. Per er ved at opdatere medlemskartoteket. 

4. God havtur med godt vejr og en god skipper på Havstrygeren. 

5. Sv.Erik har booket lokaler i foreningshuset for hele 2018 til småbådsture, bankospil mv. 

Herudover har Sv.E booket vort mødelokale på 1. sal idet vort kælderlokale er fugtigt. 

6. Janus. Se punkt 2. 

7. Visionens behandling og udvikling fortsættes efter generalforsamlingen. 

8. Laugets kommende 2018 aktiviteter, omfatter bl.a. a) Fladfiskeaften ons. 28.2. b) put and 

take konkurrence til april. c) Hornfisketur til maj. d) Grillaften til juni e) småbådsture og 

skovturen. 

9. Til generalforsamlingen er pt. tilmeldt 12 deltagere i alt. På valg er Allan, Jørgen Ø, 

Jørgen S og Else-marie. De opdaterede vedtægter vil blive fremlagt til forsamlingens 

godkendelse. 

10. Næste møde er man. 19.3. kl. 19.00 Strandlyst. 

11. Eventuelt. NN 
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Fladfisk og hornfisketur 
 
 

NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT 

SÅ ER VI KLAR MED EN KOMBINERET HAVTUR 

FLADFISK OG HORNFISK. 

SØNDAG DEN 6. MAJ 12.00-17.00 

MED DET GODE SKIB ARRESØ 

PRIS 230 KR. 

GODE BØRSTEORM 50 KR. 

 

 

 

 

TILMELDING PÅ TELEFON 2071 1001 SENEST SØNDAG DEN 29. APRIL                 

JØRGEN SCHØNNEMANN 
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Vision for Sletten Fritidsfiskerlaug 
Af Allan Vitting 

 

Lørdag d. 27. januar 2018 afholdt 

bestyrelsen et visionsmøde med henblik 

på at skitsere fremtidens forening. 

Første øvelse var at hvert medlem 

skulle skrive lige så mange ønske 

scenarier for fremtiden som de kunne, 

det kom der 24 ønsker ud af. Nogle af 

disse ønsker var blandt andet: 

- Flere medlemmer 
- Yngre medlemmer 
- At være den bedste fiskeforening 
- At være mere kendt i kommunen 
- Bedre økonomi 

Efter at have gennemgået alle 24 ønsker fik vi kategoriseret dem, da flere ønsker kunne 

sammenlignes. Vi endte dermed med 5 kategorier: 

- Flere medlemmer / aktive medlemmer 

- Bedste fiskeforening 

- Mere synlig 

- Bedre økonomi 

- Aktiviteter 

Med de 5 fokusområder på plads, gik vi videre til at finde forslag til at få vores ønsker til at 

lykkedes. Hvert medlem skulle nu derfor skrive forslag ned til løsninger, hvilket der blandt 

andet kom disse forslag ud af: 

- Medlemmer skal invitere venner 

- Fællesspisning 

- Mere omtale i lokalområdet 

- Samarbejde med andre foreninger 

Med en masse forslag på tavlen kunne bestyrelsen blandt andet træffe beslutninger om at 

udpege Jørgen Østergaard som presseansvarlig for foreningen. Dermed skulle vi gerne skabe 

øget synlighed.  

Ligeledes valgte bestyrelsen også at fremkomne forslag fremover skal gennemarbejdes, og at 

medlemmerne skal involveres mere i arbejdet. 

Visionen er at vi skal være den bedste, og ikke mindst: 

NORDSJÆLLANDS AKTIVE FISKEFORENING 
Fællesskab – Fisketur - Fornøjelse  
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Grillaften ved Strandlyst 

 

INVITATION 

GRILLAFTEN 
VED STRANDLYST 

 

 

 

 

 

 

 

Foreningen inviterer hermed medlemmer og dennes husstand til 

en hyggelig grillaften på havnen. 

FREDAG D. 15. JUNI 2018 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 8. juni for at give 

os et fingerpeg om hvor mange vi bliver. 
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Janus – En æra er forbi 
Af Allan Vitting 
 

Gennem tiderne har der været sagt 

og skrevet meget om Janus, men 

fakta er at både ved køb og ved de 

brugerundersøgelser der har været, 

så har der været flertal for at Janus 

har været en uden mærket båd. 

Uheldene har dog raslet ned over 

Janus, med en ødelagt gearkasse, et 

utæt kølesystem, og sidst men ikke 

mindst en tur på bunden af havnen. 

Hvis blot vi kunne give Janus skylden, men desværre har problemerne oftest være sket på 

baggrund af brugernes fejlhåndtering af båden. 

Janus kom dog heller aldrig til sin ret, da flere af foreningens tidligere mange medlemmer 

valgte at undlade at lære den af kende, og gennem dens sidste aktive år var det blot 8 af de 

120 medlemmer der brugte den. 

Forventeligt er Janus snart sejlklar, men en enig bestyrelse, og generalforsamling har nu 

besluttet at tiden er inde til at Janus skal videre.  

Dette sker ikke på baggrund af de reparationer der var været, for der er ingen tvivl om at 

Janus i sejlklar tilstand er en bedre Janus end den før har været. Årsagen er udelukkende 

foreningens økonomi som ikke kan bære en udgift på over kr. 13.000,- om året blot for 

havneleje og forsikring mm.. 

Af årets regnskab ses det tydeligt at de aktuelle underskud på ca. 7.000,- ville være vendt til 

et overskud uden disse udgifter. 

Tilbage er blot at ønske Janus held og 

lykke i fremtiden, og ikke mindst at minde 

os som medlemmer om at frigivelsen af 

disse midler, giver os mulighed for at 

planlægge flere sjove og spændende 

arrangementer.  
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Referat fra generalforsamlingen  

 

SLETTEN FRITIDSFISKERLAUG                                                                                                                   

                                                                                                                   

Referat fra generalforsamlingen den 25. februar 2018 kl. 11.00 i Foreningshuset Strandlyst – 

Sletten Havn.  

Dagsorden  

1. Valg af dirigent  

2. Valg af referent   

3. Formanden aflægger beretning  

4. Kassereren aflægger revideret regnskab  

5. Indkomne forslag  

6. Fastsættelse af kontingent for 2019  

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

8. Valg af ny revisor og revisorsuppleant  

9. Kåring af årets fisker 

10. Fremtidige aktiviteter  

11. Eventuelt. 

Formanden bød velkommen og bad om 1 minuts stilhed for vort medlem Erling Matthiesen, 

som er gået bort i det forløbne år. Herefter konstaterede formanden, at fritidsfiskerlauget nu 

har eksisteret i 32 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.  

 

Ad pkt.2. Valg af referent  

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. 3. Formanden Allan Vitting aflægger beretning  
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Bestyrelsesarbejdet                                                                                                             

Formanden konstaterede, at 2017 havde været et år med fokus på øgede aktiviteter, synlighed 

og vores båd Janus. Desværre også et år med et dalende medlemstal. Bestyrelsen har 

gennemført forskellige tiltag, som øget synlighed på havnen ved hjælp af nye bannere, samt 

øget reklame for foreningens aktiviteter. På grund af fugt i kælderens er vores lokale stadig 

uanvendeligt, hvilket forventes at vare et år endnu. Foreningshuset er dog blevet renoveret 

ude og inde med blandt andet nyt køkken, som gjorde det muligt at afholde vores julefrokost 

i Strandlyst. Bestyrelsen har også haft fokus på tilskudsmulighederne fra fonde mv., men det 

kræver dog specifikke formål/aktiviteter. 

Årets aktiviteter                                                                                                               

Aktivitetsniveauet i 2017 blev højt med flere tiltag herunder en hornfiskeaften, en grillaften 

og en fladfisketur. Det lykkedes os at gennemføre alle hav- og småbådsture med 

tilfredsstillende deltagerantal. Der skal lyde en tak til Elida Fishing for tilskud til vores 

havture, ligesom vi også takker de skippere, som lagde både til vores småbådsture. Blandt 

årets ikke fiske relaterede arrangementer skal julefrokosten fremhæves, som en stor succes 

med 27 deltagere. Der skal lyde en meget stor tak til Charlotte Vitting for arbejdet med 

maden.                                             

Desværre måtte vi aflyse vores traditionelle skovtur pga. manglende tilmeldinger. Vi fik med 

succes afholdt en grillaften og 2 velbesøgte bankoaftener. 

Janus                                                                                                                                           

Janus kom endelig i vandet, blot for at opleve nye problemer. I et forsøg på at minimere 

udgifterne til reparation af Janus, søgte vi om tilskud fra Fredensborg Kommune, hvorfra vi 

fik et beløb på ca. 11.000 kr. Desværre har de yderligere problemer, samt en nøje 

gennemgang af udgifterne til at eje en foreningsbåd vist, at vi som forening ikke kan føre en 

ansvarlig økonomisk politik, såfremt vi fortsat skal afholde udgifterne til båden.                                                                             

Bestyrelsen har derfor besluttet, at sælge Janus så snart det er muligt. 

Ole Kamperlund takkede for beretningen, summerede punkterne op og forespurgte om der 

var spørgsmål til beretningen. Der var ingen spørgsmål, hvorefter det konstateredes, at 

beretningen var tiltrådt. 

 

Ad pkt. 4. Kassereren Ole Nielsen aflægger revideret regnskab. 

Ole Nielsen gennemgik det fremlagte reviderede regnskabs udgifter og indtægter for 2017.        

Det næste årsregnskab vil blive opdelt, således at de enkelte aktiviteter vil blive listet hver 

for sig. På udgiftssiden blev vedligeholdelsen af Janus fremhævet, hvor den reelle udgift 

havde været ca. 23.800 kr. Resultatet for 2017 var et underskud på 7.313 kr. og vores 

egenkapital var på 86,863 kr. 
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Ole Kamperlund takkede for gennemgangen og forhørte om der var spørgsmål til regnskabet. 

Jørgen Østergaard omtalte udgifterne til Janus og konstaterede, at det er væsentligt af slippe 

af med disse udgifter for laugets samlede økonomi. 

Ole Kamperlund fremhævede Janus indflydelse på laugets økonomi og forventede en 

justering af Janus værdi i regnskabet til næste år. 

Regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen. 

 

Ad pkt. 5. Indkomne forslag 

Bestyrelsen fremlagde forslag om ændring af foreningens vedtægter. 

§2 Distribution af referater fra bestyrelsesmøder, som for fremtiden lægges på hjemmesiden 

og indeholdes i Vandposten. 

§5 Ændring af tidspunkt for betaling af kontingent mv. således: 

Ordet indskud udgår af teksten, idet bestyrelsen i en årrække har valgt ikke at opkræve 

indskud. En tilføjelse således at det fastsatte kontingent på generalforsamlingen er gældende 

for det efterfølgende år og ændring af tidspunktet for indbetaling fra den 31. januar til den 

31. december således, at der en bedre mulighed for at gennemgå indbetalingerne inden 

generalforsamlingen. Vedrørende restance indsættes en periode således: Restance 14 dage 

efter fremsendt påkrav, medfører slettelse af medlemskab. 

§6 Generalforsamling.                                                                                                                      

Her indsættes ordet mindst to steder idet: Indkaldelse skal ske med mindst 1 måneds varsel 

og Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter. 

Ole Kamperlund summerede ændringerne og forestod afstemningen af ændringerne til de 

enkelte paragraffer. Alle forslag blev enstemmigt vedtaget med 16 stemmer for ændringerne. 

Ad pkt. 6 Fastsættelse af kontingent for januar 2019 

Bestyrelsen havde foreslået et uændret kontingent for 2019 på 250 kr. Forslaget blev 

vedtaget.  
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Ad pkt. 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Ifølge vedtægterne var formanden og to bestyrelsesmedlemmer på valg. 

Formanden Allan Vitting modtog genvalg og han blev valgt med akklamation.   

De to bestyrelsesmedlemmer Jørgen Schønnemann og Jørgen Østergaard modtog genvalg. 

Begge blev valgt. Herudover blev Ole Stryk valgt til bestyrelsen. 

Der skulle også vælges tre suppleanter.                                                                                    

Svend-Erik Wittenkamp, Else-Marie Pedersen og Henrik Nannberg blev foreslået og valgt.  

 

Ad 8 Valg af revisor og revisorsuppleant  

Susanne Simonsen blev genvalgt til revisor og til revisorsuppleant blev Charlotte Vitting 

genvalgt. 

 

Ad 9 Kåring af årets fisker  

Elo Nielsen indledte med at omtale reglerne for kåringen, hvorefter der blev uddelt beviser 

og medaljer for 2017 således: 

Nr. 1. med 622 point, Allan Vitting 

Nr. 2. med 543 point, Ruben Andersen 

Nr. 3. med 408 point, Anker Henriksen 

 

Ad pkt. 10 Fremtidige aktiviteter  

Vision for Sletten Fritidsfiskerlaug.                                                                                            

Punktet fra sidste års generalforsamling havde affødt en grillaften, en hornfiskeaften og en 

fladfisketur.                                                                                                                

Bestyrelsen har afholdt et visionsmøde 27. januar 2018 under temaet alle forslag er gode, 

herunder om at have en positiv tilgang til alle muligheder. Bestyrelsens tanker og ideer blev 

skrevet ned på de gule post it sedler og hængt op på en tavle og grupperet om nogle 

hovedområder som: 
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• Flere medlemmer 

• Mere synlighed 

• Bedre økonomi 

• Anden båd 

• Flere aktiviteter/fester 

 

Spørgsmålet er blandt andet, hvad kan vi gøre for at få flere medlemmer. Her kan det være 

nødvendigt med en positiv tankegang overfor gæster til arrangementerne. Der kan også være 

behov for flere aktiviteter for de medlemmer, som ikke fisker. Det drejer sig også om at få 

nogle flere aktive medlemmer, det skal ikke kun være bestyrelsen, som skal stå for 

aktiviteterne. Bestyrelsen vil også søge at samarbejde med andre fiskeorganisationer og 

ældresagen. 

Lauget har øget synligheden ved bannere på havnen og aktiviteter på nettet herunder 

Facebook, hvor vores aktiviteter bliver præsenteret og omtalt. Bestyrelsen prioriterer dette 

område og Jørgen Østergaard er blevet valgt til presseansvarlig. Så derfor er det nødvendigt 

at kontakte Jørgen, når der er ting, som kan have behov for omtale.  

Så derfor frem med de gode ideer. 

 

Ole Kamperlund fandt, at det var meget positivt og lavede en opstramning for det enkelte 

medlem, så man næsten havde en pligt til at skaffe et nyt medlem. Samtidig blev der spurgt 

til andre gode ideer. 

 

Peter Sørensen foreslog at lave et særligt arrangement for juniorer på 12 – 15 år og han vil 

gerne være tovholder for dette. Det kunne være opdelt i to trin med en informationsdag om 

klub mv. og en fiskedag. Selvfølgelig skulle det være sammen med forældre/bedsteforældre. 

 

Henrik Nannberg foreslog, at når vi fik solgt Janus, kunne vi købe noget fiskegrej, som 

kunne anvendes til forskellige fiskeaktiviteter. 

 

Jørgen Østergaard udtalte med sin erfaring i sit arbejde med børn, at det var svært, at 

forpligtige de unge, men det var langt mere givende at via forældrene at tilbyde aktiviteter og 

meget gerne aktiviteterne som skolerne kunne tilmelde sig. Problemet er så, at for nogen til 

at afvikle dette indenfor skoletiden og han opfordrede til, at nogen meldte sit til at tage sig af 

dette. 

Ole Kamperlund konkluderede, at der skal personer til at tage ansvar for og afvikle sådanne 

aktiviteter. 

Allan Vitting afsluttede punktet med en opfordring om at komme med ideer og gerne som 

tovholdere og at alle bakker op om vores aktiviteter. 
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Ad pkt. 11 Eventuelt  

Anker Henriksen havde et spørgsmål til fiskekonkurrencen vedrørende rensning fisk og hvad 

der må medregnes ved indvejningen. Allan Vitting svarede, at kun rogn og lever medtages i 

indvejningen. 

Dirigenten takkede herefter for en god deltagelse i generalforsamlingen. 

Formanden takkede til sidst for en god generalforsamling. 

 

Ole Kamperlund,   Per Sass Jensen,  

     dirigent                           referent 

 

Årets fisker 2017 
 
 

ÅRETS FISKER 2017 

 

Nr. 1. med 622 point, Allan Vitting 

Nr. 2. med 543 point, Ruben Andersen 

Nr. 3. med 408 point, Anker Henriksen 
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Vedtægter for Sletten Fritidsfiskerlaug. 

 

Vedtægter for Sletten Fritidsfiskerlaug. 

 

§ 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 distribueres via laugets hjemmeside og i ’Vandposten’. 

 

§ 3 

Formanden eller kassereren tegner Sletten Fritidsfiskerlaug.   
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§ 4 

Medlemsskab 

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 

adfærd i 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 fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling for det efterfølgende år. 

Opkrævning af kontingent fremsendes inden 1.12 for det efterfølgende år.  

Kontingentet skal være indbetalt inden 31.12.  

Restance 14 dage efter fremsendt påkrav, medfører 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 mindst 1 måneds varsel.  

Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter: 

1. Valg af dirigent.  
2. Formanden aflægger beretning.  
3. Kassereren aflægger revideret regnskab.  
4. Indkomne forslag.  
5. Fastsættelse af kontingent for det 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.  

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.  
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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. 

Vedtægterne ændret februar 2018. §2, §5 og §6. Præciseringer af frister og stavninger. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

              

            

STØT VORES SPONSORER – DE STØTTER OS   
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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. 2987 4496 Mail: joergenoester@indbakke.dk 

Bestyrelses Jørgen Schønnemann 

medlem: Teglgårdsvej 653, 2.tv.  
3050 Humlebæk 

Tlf. 2071 1001 Mail: js20711001@hotmail.com   
Bestyrelses Ove Stryk 
medlem: Lærkesvej 24 
  3550 Slangerup 
  Tlf. 2336 4056 
 

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 Mail: elsemariep@webspeed.dk  

Suppleant: Henrik Nannberg 

Teglgårdsvej 627, 3.th.  
3050 Humlebæk 

Tlf. 3029 8736 Mail: henrik@nannberg.dk 
 

Revisor/Revisorsuppleant: Susanne Simonsen / Charlotte Vitting   

mailto:allan@vitting.dk
mailto:joergenoester@indbakke.dk
mailto:wittenkamp@gmail.com
mailto:elsemariep@webspeed.dk
mailto:henrik@nannberg.dk
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Aktivitetsudvalg/Bladudvalg: 

 
Julefrokost Allan Vitting 

Tjørnen 115 

2990 Nivå 

Tlf. 4093 4720 

allan@vitting.dk 

 

 

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 

 

   

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 

 

 

 

 

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 

 

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

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. 

 
 

 

 

 

 
Generalforsamling 2018 

Foto: Allan Vitting 
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Datoer for Aktiviteter 

 

 

 

April 
 

Søndag den 15. Put and take konkurrence  

- Mødested: Store Rosenbusk Put and Take, Uggeløse Skovvej 9, 3450 Lynge kl. 6.30 

Maj 
 

Søndag den 6. Havtur – Fladfisk & Hornfisk 

- Mødested: Statshavnen i Helsingør kl. 11.45 
Søndag den 13. Småbådstur 

- Mødested: Foreningshuset Strandlyst på Sletten Havn kl. 7.00 

Juni 
Søndag den 3. Småbådstur 

- Mødested: Foreningshuset Strandlyst på Sletten Havn kl. 7.00 

Fredag den 15. Grillaften 

- Mødested: Foreningshuset Strandlyst på Sletten Havn kl. 17.00 

Juli 
 

Søndag den 1. Småbådstur 

- Mødested: Foreningshuset Strandlyst på Sletten Havn kl. 7.00 

August 
 

Søndag den 5. Småbådstur 

- Mødested: Foreningshuset Strandlyst på Sletten Havn kl. 7.00 

September 
 

Søndag den 2. Småbådstur - Fladfisk 

- 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. juni 2018, deadline for stof er 1. maj 2018. 


