
 SLETTEN FRITIDSFISKERLAUG  
Foreningshuset ◦ Sletten Havn ◦ 3050 Humlebæk 

FORMAND: Allan Vitting ◦ TELEFON +45 40 93 47 20 

  

E-MAIL ADRESSE: formand@slettenfritidsfiskerlaug.dk 

Referat: Bestyrelsesmøde d. 23-09-2020 kl. 17.00 

 

Allan, Ole, Henrik, Jørgen Ø  

 

Referat: Jørgen Ø. 

 

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

 

Dagsorden: 

 

1. Formanden bød velkommen 

  - Gennemgang af referat fra forrige møde - ingen kommentarer 

 

2. Økonomi 

  - Kassebeholdning - 56457 kr. 

  - Afregning af arrangementer - alt ok. 

  - Evaluering af afholdte arrangementer - ingen afholdt. 

 

3. Medlemmer - vi er 70 medlemmer. Heraf er de 10 nye. 

 

4. Generalforsamling 2020 

  - Opfølgning 

  - Gourmet Aften v/ Torben W. - udskudt pga. corona. 

- Skabe i kælderen - de er på plads 

- Tøj med tryk - Indkøbspriser: T-shirt 53/65 - Sweatshirt 140 - Hoody 165 

 Vi aftalte at indkøbe nogle prøvetrøjer. 

5. Havture 

- Afholdte ture - 6 ture afholdt - underskud på 7675 kr. + ca. 2100 kr. til præmier. 

- Alle ture inklusive, den sidste med Havstrygeren, er forløbet tilfredsstillende. 

- Kommende ture - Fladfisk med Havstrygeren i 18.oktober. Torsk med Jaws den 

15.november. 27.december med Havstrygeren. Alle ture søndage 7-12. 

-  2021 Plan - Vi tilstræber et mix af de blå både (4) og JAWS (7). 

 

6. Kommende arrangementer 

- Put and Take konkurrence 26. september 2020 - afholdes efter planen. 

- Banko - onsdag d. 4 + 25 november 2020 - aflyst pga. Corona. 

 

7. GDPR - de fleste medlemmer har givet samtykke til at der må bringes billeder af dem fra 

arrangementer i nyhedsbreve og på hjemmesiden. 

 

8. Dato for næste møde - Mandag 7.december kl.17 i foreningshuset. 

 

9. Eventuelt.    Vi havde en generel snak om foreningshuset og vores klublokale. 

Der bliver sendt et infobrev ud til alle medlemmer før jul. 

Vi har fået henvendelse fra Naturvejlederen i Fredensborg om Grøn natur og børnefamilier. 

Vi mener ikke vi direkte henvender os til børn og børnefamilier. Så vi mener ikke at kunne 

tilbyde noget. 


