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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 Henrik Vitting 

på henrik@nannberg.dk 
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Formanden & Redaktøren har ordet 

Af Allan Vitting  
allan@vitting.dk 
 

Kære medlemmer. 

 

Velkommen til den nyeste udgave af Vandposten som nærmest kan betegnes som en light 

udgave at Billed Bladet. 

 

Ser jeg bort fra referater og de historier jeg selv har skrevet, så er der blot to historier i 

bladet.  

Dette er også billedet fra de forrige blade, og jeg må indrømme at min gejst er kraftigt 

formindsket. 

Lige nu er der to måder at redde Vandposten fra blad døden: 

1. I får skrevet nogle historier om Jeres fiskeri, også gerne uden for klub regi 

2. Der findes en ny redaktør. – Kontakt mig gerne hvis du ønsker opgaven 

 

Er det virkelig SLUT MED VANDPOSTEN 

 

 

Vores havture er nogle blandet besøgt, og det undrer bestyrelsen. Vi har gennem årene lyttet 

og tilpasset udbuddet efter medlemmernes ønsker. Det er derfor svært at forstå baggrunden 

for den manglende deltagelse. 

Lad os få en debat i gang, og lad os bringe idéerne frem. 

Kontakt mig gerne med idéer eller godt og dårligt, eller find vores facebookside og lad os 

debattere der. 

 

Undskyld min lidt negative tone, men vi har en fantastisk forening som mangler en smule 

opbakning. Bestyrelsen er til rådighed for alle, så hold Jer ikke tilbage. 

 

 

Knæk og bræk  
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Grej for 100.000,- til fordel for Børnenes Lystfiskerakademi 

Af Allan Vitting  
allan@vitting.dk 

 

 

Tusind tak alle sammen for de flotte grej donationer. 

Sletten Fritidsfiskerlaug fik samlet grej ind til en værdi af over 💰💰💰 100.000 kr. 

💰💰💰, alt sammen til fordel for Børnenes Lystfisker Akademi. 

Det var en noget overrasket formand fra BLFA, Klaus, som tog imod alt grejet. 

 

 

  

mailto:allan@vitting.dk


 5 Vandposten Juli 2019 
 

Put and take konkurrencen 28. april 2019 

Af Ruben Andersen 

 

Lørdag d 28 april var der foreningstur til Poppelsøen. Vi havde valgt den sø i håb om der 

blev mere tid til hyggen, specielt efter fisketiden var slut. 

Dagen startede kl 7 og for en del af os startede det lidt sløvt, mens andre havde få kontakter.  

 

Efter et par timer valgte jeg at gå lidt rundt om søen og det gav pote. Da fisketiden var slut 

havde jeg fået 8 fisk på land, hvilket også var min kvote på dagen. Desværre havde fire 

allerede forladt søen, inden kortet var udløbet. Mm dette var pga manglede kontakter til fisk 

eller andre årsager ved jeg ikke, men lidt ærgerligt når der nu var planlagt lidt grillhygge 

bagefter ;-).  

Syntes det er lidt ærgerligt hvis folk forlader søen før tiden udløber, fordi de ikke har fanget 

fisk. Put and take fisk kan være meget selektive og kun ville have en bestemt farve eller de 

står et sted i søen og personligt har jeg aldrig noget i mod at fortælle folk hvad jeg fanger på 

hvis de spørger;-))) 

 

Vi fik dog fundet en vinder i forårets put and take konkurrence. 

6 ud af 10 deltagere fik fisk på land, og samlet fik vi 21 ørreder 🐠 

 

For tredje gang i træk kunne Henrik løbe med førstepladsen. Mens Allan blev nummer to, og 

Ruben nummer tre. 🥇 🏆 🥇 

Tak til Poppelsøen for at sponsorere lidt ekstra flotte præmier. 

 

 
Dagens glade fiskere…. 
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Fladfisketuren i maj 2019 

Af Allan Vitting  
allan@vitting.dk 
 

Så blev sommer sæsonen i foreningen skudt i gang med en fladfisketur fra Helsingør. 

I dag skulle vi sejle med Jaws, som er valgt til at være skibet for det næste års ture. Planen 

var egentlig også at fiske hornfisk, men på skippers anbefaling droppede vi dette, og 

koncentrerede os kun om de flade. 

Vi lagde ud ved trykkerdammen og fik straks fisk, de fleste var fine fisk i 300g klassen, men 

der også var mange små. 

Da alle havde fået rigeligt med fisk søgte skipper ud på dybere vand for at søge efter de 

store. Derude var strømmen stærk, og selv ikke 100g kunne holde bund. Det var derfor noget 

svært at mærke fiskene hugge, og selv om det blev til fisk så var det ikke rigtig nogen succes. 

Min antagelse er at billedet var det samme blandt alle, for efter en tre-fire træk valgt skipper 

igen at søge ind. Tilbage ved trykkerdammen blev der igen fanget fint med fisk, og da 

klokken ringede ud havde alle fået masser af flade i kurven. 

På havnen blev der hygget, vejet ind og kåret dagens tre vindere. 

 

   

  

mailto:allan@vitting.dk
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En lille historie 

Af Hans ’EL’ Johannesen 
 

For cirka 25 år siden sad jeg i bestyrelsen sammen med 

bl.a. Bent Hedegaard og Rita. Formand var Ole 

Kamperlund som styrede fiskelauget med fast hånd. Vi 

havde et rigtigt godt samarbejde og fra et lille antal 

medlemmer voksede vi til flere hundrede og 

økonomien blev samtidig bedre og bedre. Jeg sad 

forleden og snakkede med Jørgen Schønnemann om de 

gamle dage, med garn- og rusefiskeriet fra vor lille 

træjolle FLID og om alle de gode timer i ”kælderen” 

sammen med de forskellige hyggelige typer der levede 

dengang. Jeg havde mange gode oplevelser i Sletten 

Fritidsfiskerlaug.  

Jeg er født og opvokset i Thy og har nu en lille 

skovløberbolig i denne dejlige landsdel hvor jeg ofte 

har haft besøg af mine venner fra Humlebæk og 

Sletten. Så får vi god mad og dyrker fiskeri ved 

Vesterhavet efter makrel og fisker i åer og søer hvor vi 

fanger gedder og ål. 

For første gang prøvede jeg i Thy en lille Put and Take sø og her fangede jeg fire smukke 

ørreder på spinner og blink. To af dem viser jeg her. Hvis du vil vide mere om Thy, så ring 

til mig 40548465. 

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

 

Hygge på Hven – Foto May-Britt Åberg 
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Banko 

 

Banko 
Den altid hårdt arbejdende bestyrelse har besluttet igen at afholde to 

bankoaftener i efteråret. 

Det bliver d. 7. november & d. 28. november 

Begge dage fra kl. 19-22 og begge dage foregår det på vores 

klubadresse i foreningshuset ”Strandlyst”. 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen! 

Hvis I kan skaffe præmier til lotteriet, så gør det, og giv besked til  

Jørgen Østergaard 
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Skovturen til Hven – Et billed arkiv  
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Fremtidens fisketure – Havture i 2019 

Af Allan Vitting  
allan@vitting.dk 

 

Som nævnt på generalforsamling er æren for vores småbådsture forbi, og bestyrelsen har i 

stedet lag sig i selen for at arrangere et varieret udvalg af havture henover hele året. 

 

VIGTIG INFORMATION 

Alle ture fra maj 2019 til marts 2020 er lagt på skibet Jaws som sejler fra enten Helsingør 

eller Vedbæk. Det er derfor vigtigt at du læser på datoen hvilken havn der sejles fra. 

På dage hvor vi fisker efter fladfisk vil det være muligt at bestille orm hos Jørgen S. ved 

tilmelding. Afregning sker sammen med afregning for turen på dagen. 

På alle ture er det vigtigt at du medbringer varieret grej, hvis nu makreller ikke er der, så er 

det jo trods alt bedre at kunne omstille fiskeriet til at fiske efter f.eks. torsk. 

 

 

Vedbæk havn 

Bemærk vi ligger for enden af bro A 

(den bro der er lige ud for restaurant 

Nautilus) Parker på nordenden af 

havnen 

 

Helsingør Nordhavn (bro 20) 

 

 
 

  

mailto:allan@vitting.dk
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Havture 2019 

HAVTURE med JAWS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag d. 7. 
august 2019 

Havtur - 17.00-22.00 
Deltager pris kr. 200,00 som 
betales på dagen. 
Tilmelding: Senest ugedagen før 
til Jørgen Schønnemann tlf. 
2071 1001 

Makrel 
 
Mødested: 
Jaws m/s 
Vedbæk havn, for 
enden af nordlige 
mole 

Søndag d. 8. 
september 2019 

Havtur - 7.00-12.00 
Deltager pris kr. 250,00 som 
betales på dagen. 
Tilmelding: Senest ugedagen før 
til Jørgen Schønnemann tlf. 
2071 1001 

Makrel & Sild 
 
Mødested: 
Jaws m/s 
Vedbæk havn, for 
enden af nordlige 
mole 

Søndag d. 27. 
oktober 2019 

Havtur - 7.00-12.00 
Deltager pris kr. 250,00 som 
betales på dagen. 
Tilmelding: Senest ugedagen før 
til Jørgen Schønnemann tlf. 
2071 1001 

Fladfisk 
 
Mødested: 
Jaws m/s 
Vedbæk havn, for 
enden af nordlige 
mole 

Pris weekend: Voksen 250,- / Barn 150,-  Pris hverdag: Voksen 200,- / Barn 100,- 

Tilmelding, som er bindende til undertegnede, senest ugedagen 

før fisketuren. 

Jørgen Schønnemann     Telefon 2071 1001 
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Referat fra bestyrelsesmøde 12.03.2019 
 
Af Jørgen Schønnemann 
 

Tilstede: Jørgen S, Allan, Ole, Henrik, Jørgen Ø, Elo, Sv.Erik, Ove, Ruben 

Fraværende: ElseMarie, Kaj, Jørgen Ø 

1. Formanden byder velkommen, især til nyvalgte, best.medlem Henrik og suppleant 

Ruben. Lokaler i foreningshuset er reserveret for hele foreningsåret. Ingen har 

bemærkninger til seneste referat. 

2. Bestyrelsen konstituerede sig med Elo som næstformand og Jørgen S. Som referent og 

Jørgen Ø som presseansvarlig samt Henrik som ansvarlig for medlemsadministration.  

3. Ole fortæller at vor kassebeholdning er 57.427 kr. og at alle arrangementer er afregnet. 

4. Vi er nu 68 medlemmer.  

5. Ingen kommentarer mht. opfølgning på generalforsamlingen. 

6. Allan beretter om kommende havture med JAWS. JørgenS står for tilmeldingssystemet 

inkl. handel med orme. Han fortæller at der til den kommende og sidste hav tur med 

Teisten kun er tilmeldt 10 personer. 

7. Jørgen S refererer status på sagen, hvor skyldneren er dømt til at betale til fiskelauget 

2.340 kr. Mødet i Helsingør Fogedret gav ingen konkret løsning på hvorledes og hvornår 

skyldneren skal betale sin gæld til lauget. En aktivitet for at få skyldneren til at tømme et 

materialeskab i kælderen og aflevere sin nøgle til foreningshuset Strandlyst blev udsat til 

kælderens klarmelding. 

8. Allan meddeler at lotteri med præmiesum under 20.000 kr. ikke kræver tilladelse, men 

det skal blot anmeldes. 

9. Kommende arrangementer omhandler Skovturen til Hveen som er i faste rammer og pt. 

med 11 tilmeldte. Allan omtaler Put&Take i Poppelsøen den 28.4 samt Grillaften og 

grejindsamling som annonceret i Vandposten. 

10. Næste møde er mandag den 13. maj. 

11. Eventuelt. Vi fastholder at vores behov for fortsat at kunne råde over kælderen er 

uændret. Af hensyn til nye bankkrav, skal Ole have tilsendt en kopi af 

bestyrelsesmedlemmers Pas eller Kørekort og sammen hermed en kopi af 

Sygesikringskortet. Send det snarest på e-mail på olesnielsen@webspeed.dk. 
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Referat fra bestyrelsesmøde 13.05.2019 
 
Af Jørgen Schønnemann 
 

Tilstede: Jørgen S, Allan, Henrik, Ove, Ruben 

Fraværende: ElseMarie, Kaj, Jørgen Ø, Ole, Elo, 

1. Formanden byder velkommen, og havde ingen bemærkninger til referatet fra forrige 

bestyrelsesmøde. Af hensyn til nye bankkrav, skal Ole have tilsendt en kopi af 

bestyrelsesmedlemmers Pas eller Kørekort og sammen hermed en kopi af 

Sygesikringskortet. Send det snarest på e-mail på olesnielsen@webspeed.dk, eller 

medbring kopierne til næste bestyrelsesmøde. 

2. Kassebeholdningen er på 56.858 kr. og vi har ingen gæld.  A) grejindsamlingen blev en 

stor succes, specielt med bidragydere udenfor lauget. B) Put&Take i Poppelsøen 

resulterede i 21 ørreder, meget ulige fordelt bl.a med Rubens 8 fisk. 

3. Vi er nu 72 medlemmer. 

4. Fladfisketuren i godt vejr med 16 deltagere og god plads på JAWS gav ca. 45 kg. Fisk. 

5. Skyldnersagen hvor lauget har 2.640 kr til gode, er fra laugets side sat i bero. 

6. Skovturen til Hven som er i faste rammer har pt. 25 tilmeldte. Grillaftenen den 28.6 er i 

formandens hænder. 

7. Jørgen Ø er i tvivl om hvorvidt sæsonlotteri med lodder i konvolut er en god aktivitet. Vi 

afventer endelig beslutning til næste bestyrelsesmøde. 

8. Næste møde er mandag den 12. august kl. 19.00. 

9. Eventuelt. A) Jørgen S. forslag om at købe en ledig damjolle i prisklasse 25.000 kr, blev 

forkastet af økonomiske grunde. B) Formanden fortæller at alle datoer for lån af 

foreningshuset er godkendt af kommunen. C) Nytårsfrokost er planlagt til lør 25. jan 

2020.  
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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 

 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 Henrik Vitting 

 Teglgårdsvej 627, 3.th. 

  3050 Humlebæk 

 Tlf. 3029 8736 Mail: henrik@nannberg.dk 

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: Kaj Jensen 

 Bredagervej 10, Onsved 

 4050 Skibby 

 Tlf. 23351608 Mail: kajjensen@pc.dk  

Suppleant: Else-Marie Pedersen 

  Teglgårdsvej 387, st. mf 

  3050 Humlebæk 

 Tlf. 4919 2396 Mail: elsemariep@webspeed.dk  

Suppleant:  

 

Revisor/Revisorsuppleant: Susanne Simonsen / Charlotte Vitting  

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:olesnielsen@webspeed.dk
mailto:henrik@nannberg.dk
mailto:joergenoester@indbakke.dk
mailto:js20711001@hotmail.com
mailto:kajjensen@pc.dk
mailto:elsemariep@webspeed.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 Henrik Vitting – henrik@nannberg.dk, skal følgende oplyses:  

 
  Navn 
  Adresse Telefon nr. 

  Fødselsdag og år. 

 

Indbetaling kan ske til: Nordea 2259 6272979454 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. 

 

 
 

 
Jaws i morgensol - Foto: Allan Vitting  

mailto:henrik@nannberg.dk
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Datoer for Aktiviteter 
 

 

 

Dato Begivenhed Information 

Onsdag d. 7. august 
2019 

Havtur - 17.00-22.00 
 
Makrel 

Mødested: 
Jaws m/s 
Vedbæk havn, for 
enden af nordlige mole 

Søndag d. 8. september 
2019 

Havtur - 7.00-12.00 
 
Makrel & Sild 

Mødested: 
Jaws m/s 
Vedbæk havn, for 
enden af nordlige mole 

Søndag d. 27. oktober 
2019 

Havtur - 7.00-12.00 
 
Fladfisk 

Mødested: 
Jaws m/s 
Vedbæk havn, for 
enden af nordlige mole 

Torsdag d. 7. november 
2019 kl. 19.00 

Banko i Strandlyst Mødested: Strandlyst 
Sletten Havn 

Torsdag d. 28. 
november 2019 kl. 
19.00 

Banko i Strandlyst Mødested: Strandlyst 
Sletten Havn 

Søndag d. 8. december 
2019 

Havtur - 7.00-12.00 
 
Torsk 

Mødested: 
Jaws m/s 
Vedbæk havn, for 
enden af nordlige mole 

 

 

 

Ved manglende Vandpost, skal Henrik Vitting kontaktes på 

mail: henrik@nannberg.dk, eller på tlf. . 3029 8736. 

Vandposten kan også downloades fra vores hjemmeside: slettenfritidsfiskerlaug.dk 

 Næste Vandpost udkommer 1. november 2019. deadline for stof er 15. oktober 2019. 


