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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   
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Formanden & Redaktøren har ordet 

Af Allan Vitting  
allan@vitting.dk 
 

Kære medlemmer. 

 

Så kom efteråret eller rettere nu passer årstiden med kalenderen. 

 

For at citere mig selv så skrev jeg i Vandposten nr. 3. 2017 ”Sommer blev der vist ikke 

meget af”, det må vist siges at have været noget anderledes i år. 

Sommeren kom dog til at byde på et noget blandet fiskeri, hvor det aldrig rigtig kom til at 

fungere for os. 

 

I skrivende stund er vi da allerede kommet videre med vores første havtur efter fladfisk vel 

overstået med fine fangster, havtur nr. 2 er også lige overstået, så håbet om sundets fine fisk 

lever endnu. 

Sæsonens havture er som nævnt i tidligere blad lagt i Teisten fra Rungsted, det betyder 

længere fisketid, at vi kan sove en time længere, men også noget mindre plads end vi er 

vandt til. Mon ikke vi finder ud af det. 

 

Årets første banko aften er også løbet af stablen, der kom ikke så mange som vi havde håbet, 

men der var vist alligevel grund til hygge og glæde blandt de fremmødte. 

Husk nu at alle er velkomne, så hiv familien med næste gang, som er den 22. november. 

 

Julefrokosten er også på vej, og det bliver ligesom sidste år et dejligt traktat med både lunt 

og koldt for bare 100,-. 

 

At vi snart skriver 2019 betyder også at der skal betales kontingent igen, husk derfor at betale 

inden 31/12-18.  

Generalforsamlingen vil igen blive afholdt på en søndag, hvor der serveres en bid brød efter 

mødet. 

  

Med årets sidste blad i hånden, håber jeg, at vi ses til foreningens arrangementer, og vil gerne 

takke Jer alle sammen for et fantastisk år indtil nu. 

          

Knæk og bræk – og GOD JUL 

  

Allan 
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Referat fra bestyrelsesmøde 03.09.2018 
 
Af Jørgen Østergaard 

 

Tilstede Allan, Sven-Erik, Ole, Jørgen Sch. Og Jørgen Ø. 

Referat: Jørgen Ø. 

1. Ingen kommentarer til referat fra sidste møde. 

 

2. Kassebeholdning på 60.037,- . Der er dog ubetalte regninger for ca.23000,- 

Det præciseres - igen - at der skal aflægges regnskab umiddelbart efter hvert enkelt 
arrangement. 
Tak til Allan for kul og chips til sommerfesten! 
 

3. Vi er p.t. 68 medlemmer - hvilket er en lille fremgang. 

 

4. Havture - hver tur skal betales en uge før - Ole sørger for dette. 

På turene skal man være medlem for at deltage i konkurrencen. 
Det vedtoges at klubben giver en bøtte orm til hver på den første tur - for at markere 
starten med Teisten. 
 

5. Småbådsturene har været godt besøgt og der har desværre afvises folk på grund af 

manglende både. 4 ude af 5 ture er gennemført - 1 aflyst pga. dårligt vejr. 

Sven Erik ønsker - desværre - ikke at stå for disse småbådsture næste år. Vi imødeser 
endnu større problemer med at skaffe både, og det overvejes derfor at arrangere 
flere havture i stedet. Flere ture der målrettes fx makrel, fladfisk, sild. 
 

6. Janus er solgt for 15.000,- og havnepladsen samt forsikringer er afmeldt. 

Et tidligere medlem skylder klubben 1000,- som han fik for nogle år siden for at købe 
lanterner, disse er dog aldrig købt. Klubben vi - igen - forsøge at inddrive disse penge. 
 

7. Medlemskab af Fred og Humle er ikke en mulighed. 

Bankospil - Jørgen Ø. Forsøger at skaffe præmier og endelig bemanding aftales på 
næste møde. 
 

8. Vandposten - intet nyt. 

 

9. Næste bestyrelsesmøde afholdes 9/10 kl.19 i Foreningshuset, Sletten Havn. 
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Så er det tid til årets julefrokost i  

Sletten Fritidsfiskerlaug 

Der bydes på et lækkert udvalg af kolde og varme retter, og 

ikke mindst lidt godt til ganen. 

Prisen er blot kr. 100,- pr. person for maden, og drikkevarer 

kan købes for kun kr. 10,- pr. genstand 

(øl, sodavand, snaps) 

Ses vi? 

Tilmeldingsfrist: 

Søndag d. 18. november 2018 

til Allan Vitting på tel. 40934720 
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Småbådstur søndag d. 1. juli 2018 
 
Af Jørgen Schønnemann 
 js20711001@hotmail.com 

 

Atter et dejligt morgenbord creeret af Svend Erik og kl. 8.00 kravlede vi ombord på Petrine 

og tøffede i stille og lunt vejr mod øst. 

Så langt, så godt. Men, vi fangede intet de første 3 timer da vi lå ved ”Tudemarie” tæt på 

Hveen, fik båden det første hug, og William og Albert trak med besvær en smuk Torsk på et 

par kilo, over rælingen. 

Så kom den varslede vind fra NNV. Det blev meget køligt og vi besluttede at sætte kursen 

mod Tipperup. Det blev en våd returfart gennem krapsøen. Under Sjællands kyst fik vi intet 

bid og vi besluttede os til at afbryde turen ligesom et par andre både gjorde. 

De 3 der var ombord på Allans båd kom alle på sejrsskamlen: Ruben med en torsk på 2,48 

kg, Allan nr. 2 og Poul nr.3. 

I mangel på en klubbåd, er vi glade for at bådejende medlemmer stiller op og muliggør 

sommerens småbådsture. Tak til Svend Erik, Allan, Jørn Kruse og Erik. 

Jørgen Schønnemann  
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Indkaldelse til Generalforsamling   

 

 

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

 
F o r e n i n g s h u s e t  ◦ S l e t t e n  H a v n  ◦ 3 0 5 0  H u m l e b æ k 

 

Indkaldelse til Generalforsamling 

Der indkaldes hermed til Generalforsamling søndag d. 24.02. 2018 Kl. 11.00 

i Foreningshuset Strandlyst – Sletten Havn 

Dagsorden:  

Formanden byder velkommen 

Valg af dirigent og referent 

Formanden aflægger beretning 

Kasseren aflægger revideret regnskab 

Indkomne forslag 

Fastlæggelse af kontingent 2020 

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Valg af ny revisor og revisorsuppleant 

Kåring af Årets fisker   

 

Der er efterfølgende fællesspisning med smørrebrød til 30,- kr pr. kuvert inkl. 1 øl ! 

Forudgående tilmelding og betaling til Allan. 

 

Vel mødt  

Bestyrelsen  
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Fladfisketur med Teisten 
 
Af Jørgen Østergaard 
 

Sletten Fritidsfiskerlaug havde en meget fin debut tur med Teisten fra Rungsted den 30.09 

efter fladfisk. 

Der deltog 21 på turen, hvilket er det højeste i 10 år på en havtur!  En dejlig dag med 

solskin, men også en del vind. 

Der blev fisket forskellige steder i Øresund, op langs kysten til Disken ud for Snekkersten, 

alle steder blev der fanget fisk - dog forskelligt antal. 

Der blev mest fanget skrubber, men også mange rødspætter.  Der blev fanget mange fisk 

mellem 350 og 450 g, alle på båden fik fisk med hjem – de fleste fik 6-10 stk. med hjem. 

Største fisk blev fanget af Henrik med en fisk på 740 g.  

Alle 3 vindere af dagens konkurrence ses nedenfor. 

Flest fisk blev fanget af Rene med 12,9 kg i alt - (38 fladfisk) – næst flest havde Ruben 

med 5,8 kg. 
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Banko 
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Skovturen til Sofiero 
 
Af Jørgen Schønnemann 
 js20711001@hotmail.com 

 

Samling på Stationspladsen og med 

togbus til Sundbusserne. Efter en halv 

times venten med en hygge drink, 

entrede vi alle 10 deltagere MS-Pernille 

og det gode smørrebrødsbord.  

Kort spadseren til stadsbussen som førte os nordpå til det dejlige Sofiero med 

den berømte blomsterpark.  

I fint vejr med flotte skyformationer, sol og behagelig temperatur nød vi vuet 

over Øresund til Nordsjællands kyst. 

Vi fandt en herlig plads i skyggen af de store træer, og hyggede os med vor 

traditionelle skovturs morskab, - konkurrencen i den ædle sport Petanque. 

Retur til Helsingborg og Helsingør. 

For mig var det en meget god oplevelse at møde nye medlemmer og deres fruer 

og at alle gav udtryk for at de synes det var en god tur. 

Vi ses igen næste år, -some time, some where 
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Referat fra bestyrelsesmøde 07.08.2017 
 
Af Jørgen Schønnemann 
 js20711001@hotmail.com 

 

Tilstede: Per, Jørgen S, Allan, Sv.Erik(delvist), Henrik, Jørgen Ø, Ole, Elo 

Fraværende: ElseMarie, Ove 

1. Formanden byder velkommen. Strandlyst bliver udbygget men vort kælderlokale 

bliver næppe klart før 2020. 

2. Ole fortæller at vor kassebeholdning er 58.220 kr. Elo overdrager afregning til Ole 

vedr. Generalforsamling og sommerfest.  

3. Per fortæller at vi er 71 medlemmer. 

4. God start på vinterens havture med en fladfisketur. I snit 5-6 små flade pp, 

Storfiskere var Rene med 38 stk og Ruben med 22stk. Vinder med største fisk var Henrik, - 

en rødspætte på 740 gr. Desværre blev 2 medlemmer agterudsejlet og Allan har skriftligt 

beklaget vor lidt tidlige afsejling 4 minutter i kl. 8.00. Pladsen på Teisten er trang, men vi 

fastholder max.antal på 23 fiskere. 

5. Sv.Erik stopper desværre sit mangeårige job som arrangør af sommerens 

småbådsture og samtidig er hans dejlige båd Petrine næppe til rådighed. Vi arbejder i 

vinteren på at finde en alternativ aktivitet. 

6. Jørgen S referer om status på sagen om Claus Hummel. Sagen er indbragt for 

domstolen. Allan efterspørger bilag vedr. reparation af Janus. Elo sender kopier af de 

bilagene til Ole. 

7. Banko 25.10 og 22.11 kl.19.00. Jørgen Ø er ansvarlig og har været i kontakt med de 

fleste handlende i byen og stort set alle har sponsoreret præmier/gaver. Stort arbejde af 

Jørgen og et flot resultat. Jørgen Ø køber lodder og foreslår en salgspris, i relation til 

præmiernes værdi, på 10kr pr. lod / 50kr. pr. 10 lodder. Ekstraspil 20 kr. pladen. Jørgen er 

også i gang med at købe flæsk og ænder. Købmands-øl/vand som sidegevinster. Salg af 

Øl,,vand hvid- og rødvin sker ved Jørgen S. Allan køber alle drikkevarer. Jørgen Ø er opråber 

og får assistance af Iben. Der laves en kasse separat for pladesalg, drikkevaresalg og lotteri. 

8. Jørgen S. viser en annonce fra det offentlige, som tilbyder tilskud til forskellige 

formål, bl.a. friluftsliv og naturoplevelser. Jørgen Ø læser på www.udlodningsmidler.dk og vi 

fortsætter punktet på næste møde. 

9.  Deadline for indlæg til vandposten er 20. okt.  
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10.  Dato for næste bestyrelsesmøde er tor 22.11. kl. 17.00 

11. Jørgen Ø foreslår at flytte skovturen til foråret. Forslaget blev vedtaget.                           

Per laver et løst farvet indlæg til næste vandpost ang. kontingentindbetaling.       

 

 

 

Vandposten søger skribenter 

 
 

  

 

SØGER SKRIBENTER 

Savner du ikke også nogle indlæg fra småbådsturene i august og september? 

Eller hvad med nogle interessante indlæg om årstidens fiskeri? 

Indlæg i Vandposten kan skrives af alle, og dermed også dig! 

 

Meld dig under fanen, og kom med din historie fra foreningens ture, 

eller måske fra en tur du selv har været på. 

I Vandposten er der højt til loftet. 

Kontakt Allan Vitting hvis du vil vide mere om at blive fast skribent, 

eller send blot din historie til allan@vitting.dk 

 

  



 13 Vandposten November 2018 
 

Put and take konkurrence i Simons put and take 

Af Allan Vitting  
allan@vitting.dk 

 

På en dejlig efterårssøndag i september stod den på put and take konkurrence i Simons put 

and take. Søen er kendt for store ørreder og masser af dem. 

Fiskeriet var dog ikke værd at skrive om, 

for selv om vi alle har nydt godt at den 

lange og varme sommer, så sætter 

varmen bestemt sine spor på put and 

take fiskeriet. Når vandet bliver for 

varmt så går fiskene nærmest i dvale, og 

lysten til at bide på falder. 

Det var været et meget udbredt 

fænomen ved alle søerne i år, og har bragt mange rynker i panden på ejerne. 

Normal vil fiskeriet i september markere starten på den gode periode, hvorfor vi også valgte 

netop dette tidspunkt. I skrivende stund er fiskeriet endnu ikke kommet tilbage på sporet, 

selvom det nok snart sker. 

Nå men tilbage til fiskeriet på dagen, nul fisk blev resultatet blandt alle mand, men det 

kunne dog ikke slå folk ud. 

Dagens højdepunkt var da Kim hev en grill frem og 

grillede pølser og brød til alle. Ja selv smørelsen 

havde han med. Et fantastisk initiativ som bragte 

lykke blandt de fremmødte. 

Tusind tak til Kim, og til Simons put and take for 

gavekortet til søen, som ved lodtrækning blev 

vundet af Ruben. 

Vi prøver igen en anden gang 😊 
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Havtur d. 28. oktober 2018 

Af Allan Vitting  
allan@vitting.dk 
 

På en blæsende og snefyldt søndag i slutningen af oktober, drog foreningen igen ud på 

havtur. Denne gang var det sundest sild og torsk der stod for skud. 

Efter flere måneder med godt vejr, kom skiftet lige så hurtigt som det kunne, og inden vi 

vidste af det, så stod den på sne! Så med 7-10 ms vind, og sne og slud mindede det mere 

om en vinterdag, end en efterårsdag. 

 

Efter en noget lang sejltur om på svensker siden af Hven, hvor flere undervejs fik sig en kop 

kaffe og en ostemad i kabyssen, fik vi endelig pirkene i vandet. 

Selv fiskede jeg kun efter torsk, og havde selvfølgelig rigget til efter det, det kneb dog noget 

med at få dem i tale, og faktisk måtte jeg nøjes med en enkelt undermåler på hele turen. 

Dem som fiskede efter sild var noget anderledes stillet, selvom rigtig mange af sildene var 

noget små. 

Der kom dog torsk op i ny og næ, og selv om det ikke var de store så var der dog nogle at 

tage med hjem. Flere af os måtte dog trække nitten, og undvære fisk til aftensmaden. 

Dagens vindere blev på første pladen Poul, på anden pladsen Henrik, og på tredje pladen 

Elo. 

Tak for endnu en god tur og vi ses d. 18. november 2018, hvor vi igen stævner ud. 
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Havture 2018/19 

HAVTURE FRA RUNGSTED 

 

 SÆT KRYDS I KALENDEREN 

 
2018: 18. Nov. +  16. Dec. 

2019: 13. Jan.  +  10. Feb.  +  17. Mar. 
 

Vi sejler med Teisten fra Rungsted Havn (www.teisten.dk) 

Vi afsejler kl. 08.00 (præcis) og er tilbage kl. 14.00. 

Tilmelding, som er bindende til undertegnede, senest ugedagen 

før fisketuren. 

Prisen er 280 kr, som betales på kajkanten inden afsejling. 

Jørgen Schønnemann     Telefon 2071 1001       
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Facebook – Hvorfor skal jeg 
Af Allan Vitting  
allan@vitting.dk 

 

Hvorfor skal du følge os på Facebook? Svaret er hvorfor ikke? 

Vores Facebook side bruges både af bestyrelsen, og af medlemmerne. Det er her vi lige kan 

debattere, og ikke mindst lige skrive sammen inden ”turen i morgen”. 

Det giver en hurtig og fleksibel måde at kommunikere med hinanden på, men også en 

mulighed for dig for at følge med i hvad der sker i foreningen. 

Kig forbi vores side og deltag fællesskabet. 

 

 

 

Husk også vores hjemmeside 😊 : http://slettenfritidsfiskerlaug.dk/ 
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Nye kvoter fra 1. januar 2019 

Af Allan Vitting  
allan@vitting.dk 
 

På et møde i EU’s ministerråd d. 15. oktober 

blev de nye fangst begrænsninger for torsk i den 

vestlige del af Østersøen vedtaget.  

Det har længe været et ønske for lystfiskere at 

få hævet grænsen på 5, eller i nogle måneder 

kun 3 fisk om dagen. I den forbindelse har flere 

interesseorganisationer også forsøgt at påvirke 

de politikere som har siddet ved 

forhandlingsbordet. 

Resultat af forhandlingerne blev at der pr. 1. 

januar 2019 må hjemtages 7 fisk om dagen pr. 

mand. Dermed øges kvoten ikke mindst i 

vintermånederne, mens der gøres op med 3 og 

5 reglen, i det kvoten på 7 fisk gælder alle årets 

måneder. 

Både politikere og organisationer byder de nye kvoter velkomne, men flere organisationer 

peger dog på at der stadig er hårde stramninger for lystfiskeriet, og at man i stedet burde 

hæve mindstemålet. 

Som formand og ivrig lystfisker byder jeg også de nye kvoter velkomne, og håber på at 

kvoterne forhåbentlig vil hjælpe vores trængte turbåde på vej. For selvom vi i foreningen jo 

sjældent har haft problemer med de lave kvoter, så har hele tanken om kvoterne fået 

mange til at holde sig væk fra fiskeriet. 

Tilbage er kun at ønske at de hævede kvoter også kommer os som forening til gode, i form 

af nye medlemmer som kan bidrage yderligere til vores fantastiske fællesskab. 

Udsnit af foreningens indvejningsrelger: 

Laugest 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. 
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Bestyrelsen: 

 

Formand: Allan Vitting 

 - Julefrokost Tjørnen 115 

 - Vandposten 2990 Nivå 

 - Webmaster Tlf. 4093 4720 Mail: allan@vitting.dk  

Næstformand.: Elo Nielsen 

- Småbådsture 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 

Bestyrelsesmedlem Per Sass Jensen 

 - Medlemsliste Humlebæk Strandvej 135 

   3050 Humlebæk. 

  Tlf. 4919 4605 Mail: persassjensen@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem Jørgen Østergaard 

 - Presseansvarlig Langebjergvej 115 

  3050 Humlebæk 

  Tlf. 2987 4496 Mail: joergenoester@indbakke.dk 

Bestyrelsesmedlem Jørgen Schønnemann 

 - Sekretær Teglgårdsvej 653, 2.tv. 

 - Havture 3050 Humlebæk 

 - Skovtur  Tlf. 2071 1001 Mail: js20711001@hotmail.com 

Bestyrelsesmedlem Ove Stryk 

 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:elo.nielsen@live.dk
mailto:olesnielsen@webspeed.dk
mailto:persassjensen@gmail.com
mailto:joergenoester@indbakke.dk
mailto:js20711001@hotmail.com
mailto:wittenkamp@gmail.com
mailto:elsemariep@webspeed.dk
mailto:henrik@nannberg.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. 
 

 

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. 

 

 
Bølgegang på Øresund – Fladfisketur 30. september 2018 
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Datoer for Aktiviteter 

 

 

November 
 

Søndag den 18. Havtur 

- Mødested: Teisten, Rungsted Havn kl. 7.45 

Torsdag den 22. Banko 

- Mødested: Foreningshuset Strandlyst på Sletten Havn kl. 19.00 

December 
 

Lørdag den 1. Julefrokost 

- Mødested: Foreningshuset Strandlyst på Sletten Havn kl. 14.00 

Pris kr. 100,- - Se invitation i dette blad 

Søndag den 16. Havtur  

- Mødested: Teisten, Rungsted Havn kl. 7.45 

Januar 
 

Søndag den 13. Havtur  

- Mødested: Teisten, Rungsted Havn kl. 7.45 

Februar 
 

Søndag den 10. Havtur  

- Mødested: Teisten, Rungsted Havn kl. 7.45 

Søndag den 24. Generalforsamling 

- Mødested: Foreningshuset Strandlyst på Sletten Havn kl. 11.00 

Marts 
 

Søndag den 17. Havtur  

- Mødested: Teisten, Rungsted Havn kl. 7.45 

 

 

 

 

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. marts 2019. deadline for stof er 15. februar 2019. 


