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Bestyrelsen: 
 
Formand:        Kent Alexander                                                                      
        Humlebæk Strandvej 133                                          
        3050 Humlebæk.                                           
        Tlf. 4015 2783 Mail: kent.alexander.dk@gmail.com 
Næstform.:      Henning Hedegaard Larsen 
        Teglgårdsvej 319A, 2.tv.    
        3050 Humlebæk.     
        Tlf. 2029 6557 Mail: hhlarsen@webspeed.dk 
Kasserer:        Ole Nielsen 
        Roret 61 
        3070 Snekkersten                                     
        Tlf. 4913 5585 Mail: olesnielsen@webspeed.dk 

Bestyrelses       Per Sass Jensen 
medlem:        Humlebæk Strandvej 135 
        3050 Humlebæk. 
        Tlf. 4919 4605 Mail: persassjensen@gmail.com  

Bestyrelses       Allan Vitting 
medlem:        Tjørnen 115 
        2990 Nivå     

       Tlf. 4093 4720 Mail: allan@vitting.dk 

Bestyrelses       Peter Sørensen 
medlem:        Langebjergvej 308A 
        3050 Humlebæk. 
        Tlf. 4919 2576 Mail: pet.sor@webspeed.dk 
Bestyrelses       Jørgen Schønnemann    
medlem:        Teglgårdsvej 653, 2.tv. 
                          3050 Humlebæk    
        Tlf. 2071 1001 Mail: js20711001@hotmail.com 

      

Suppleant:       Elo Nielsen 
       Teglgårdsvej 325C, st.th.    

        3050 Humlebæk.     
        Tlf. 4037 0036 Mail: elo.nielsen@live.dk  
Suppleant:       Claus Hummel    
        Gl,Strandvej 93  
        3050 Humlebæk. 
        Tlf. 4169 6562 Mail: claus.hummel@hotmail.com 

Suppleant:       Svend Erik Wittenkamp    
        Teglgårdsvej 539, st.tv. 
        3050 Humlebæk 
        Tlf. 2081 8055 Mail: wittenkamp@gmail.com 
  

 
Revisor/Revisorsuppleant: Erling Mathiesen/ Brian Thuesen
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Aktivitetsudvalg/Bladudvalg: 
 
Kontakt: Kent Alexander                                                                    
Jule- Humlebæk Strandvej 133                                          
frokoste 3050 Humlebæk.                                           
 Tlf. 7020 2783 

 kent.alexander.dk@gmail.com 

 

Janus: Elo Nielsen  
 Teglgårdsvej 325C, st.th. 
 3050 Humlebæk. 
 Tlf. 4037 0036 
 elo.nielsen@live.dk  

 
 

Medl.liste: Per Sass Jensen 
 Humlebæk Strandvej 135 
 3050 Humlebæk. 
 Tlf. 4919 4605 
 persassjensen@gmail.com   

Sekretær: Jørgen Schønnemann 
Skovtur: Teglgårdsvej 653, 2.tv. 
Blad- 3050 Humlebæk. 
udvalg: Tlf. 2071 1001 
 js20711001@hotmail.com  
 
 

Blad- Henning H. Larsen 
udvalg: Teglgårdsvej 323B, 2.th. 
Hjemme- 3050 Humlebæk. 
side: Tlf. 2029 6557 
 hhlarsen@webspeed.dk 

 
 

Morgen- Svend Erik Wittenkamp 
mad: Teglgårdsvej 539, st.tv. 
Øl- 3050 Humlebæk 
automat: Tlf. 2081 8055 
  wittenkamp@gmail.com  
 
Småbåds- Claus Hummel 
ture: Gl.Stransvej 93 
Janus: 3050 Humlebæk. 
 Tlf. 4169 6562 
 claus.hummel@hotmail.com  

 
 
 
 
 

 
 
Havture: Allan Vitting 
 Tjørnen 115 
 2990 Nivå 
                   Tlf. 4093 4720 

 allanvitting.dk
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SLETTEN FRITIDSFISKERLAUG  
Referat fra generalforsamling  
Den 20. februar 2014 kl. 18.00 i Skeltofteparkens Selskabslokaler, Teglgårdsvej 321 
kælderen, 3050 Humlebæk  
Dagsordenen  
1. Valg af dirigent og referent  
2. Formanden Kent Alexander aflægger beretning  
3. Kassereren Ole Nielsen aflægger revideret regnskab  
4. Indkomne forslag.  

• Per Lassens brev med forslag om at formanden trækker sig 
• Henning Hedegaards forslag til vedtægtsændring 

5. Fastsættelse af kontingent for januar 2015: 250,00 kr.  
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant  
8. Eventuelt.  
Formanden Kent Alexander bød velkommen og bad om 1 minuts stilhed for vore 
medlemmer Mogens Steffensen og Peter Amstrup, som er gået bort i det forløbne 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.  
Dernæst bad Ole om forslag til referent og Per Sass Jensen blev foreslået og valgt.  
Der blev endvidere valgt to stemmetællere: Brian Thuesen og Henrik Svendsen  
Ad pkt. 2. Formanden Kent Alexander aflægger beretning  
Formanden sagde:  
- Året 2013 blev et år med nogle flere nye medlemmer, hvilket vi er meget tilfredse med, da 
nogle af de gamle medlemmer er gået bort eller har meldt sig ud på grund af sygdom og 
alder. De nye medlemmer blev derefter budt velkommen i lauget, med et håb om, at de vil 
nyde godt af vores mange tilbud og aktivt deltage i aktiviteterne i løbet af året. 
- Havturene er blevet arrangeret af Jakob Simonsen og Elo. Der har været god tilmelding til 
flere af turene – nogle endda med overbookning. Stor tak til Jakob og Elo. 
- Småbådsturene er igen blevet arrangeret af Svend-Erik og Claus Hummel og derfor også en 
stor tak til dem begge for en god indsats. 
- Skovturen i august gik til Gurre Sø og Gurre Slotsruin. Jørgen Schønnemann stod for det 
gode arrangement, som dog led lidt af for få tilmeldte og nogle afbud i sidste øjeblik. 
- Bankoaftenerne stod Susanne endnu engang for. Der blev afholdt 2 aftener med flotte 
præmier som sædvanligt. En stor tak til Susanne som igennem mange år har udført et stort 
arbejde i lauget og hjulpet til ved flere af vores årlige arrangementer. 
- Julefrokosten blev igen vellykket med en god stemning, vådt og tørt samt en god swing-om 
bagefter. Desværre blev deltagerantallet lidt mindre grundet andre arrangementer for nogle af 
medlemmerne. Ellers en rigtig god julefrokost ifølge flere af deltagerne. 
- Vi har stadig en fornuftig økonomi og med en øget tilgang af nye medlemmer ser fremtiden 
rigtig god ud for Sletten Fritidsfiskerlaug. 
- Bestyrelsen har besluttet at undersøge mulighederne for at udskifte vores båd Janus med en 
damjolle, hvor der også kan sættes garn fra. I løbet af foråret skulle vi have klarhed over 
behov, ønsker og ikke mindst økonomien i projektet.’ 
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- Bestyrelsen ønsker at nedsætte et rekrutteringsudvalg så vi kan få endnu mere gang i den 
fornyede medlemstilgang. 
Formanden sluttede af med at ønske alle knæk og bræk i 2014. 
Efter formandens beretning gennemgik dirigenten de enkelte punkter og spurgte om 
kommentarer. 
Der var kun nogle enkelte kommentarer til udskiftningen af vores både Janus, hvorefter 
beretningen blev godkendt. 

 

Ad pkt. 3. Kassereren Ole Nielsen aflægger revideret regnskab. 
Ole gennemgik det fremlagte reviderede regnskab og herunder resultatopgørelsen for 2013 
med de enkelte arrangementer. Det kunne blandt andet konstateres, at vores indtægt fra 
ølsalg var blevet mindre gennem de senere år og der havde desuden været et indbrud som 
havde medført et tab. Balancen pr. 31. december 2013 blev også gennemgået. 
Efter gennemgangen af regnskabet var der mulighed for at stille spørgsmål og der var 
spørgsmål vedrørende nøgler til kælderen. Der var en mindre debat omkring nøgler og Kent 
oplyste, at der var indkøbt nye nøgler som kan udleveres mod et depositum på 200 kr. 
Samtidig lovede bestyrelsen at undersøge antallet af nøgler, idet nogle mente, at der stadig 
var en del gamle nøgler udleveret. 
Regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen. 

 

Ad pkt. 4. Indkomne forslag 
Der var indkommet to forslag fra medlemmerne til generalforsamlingen og dirigenten Ole 
Kamperlund bestemte, at de skulle behandles i den rækkefølge, hvor de var modtaget. Begge 
forslag var modtaget ifølge reglerne og kunne derfor behandles på generalforsamlingen. 
Ole startede med at gennemgå Per Lassens brev med de indeholdte forslag. I forbindelse med 
gennemgangen udspandt der sig en meget livlig debat mellem Per Lassen og medlemmer af 
bestyrelsen vedrørende de fremførte punkter i brevet herunder  

• Indkaldelsen til generalforsamlingen var mangelfuld uden forslag med navne til valg 
• Formanden fratræder 
• Tilhørsforhold til Sletten Havn med placering af arrangementer i Strandlyst 
• Manglende oplysninger om lavets regnskab på hjemmesiden 
• Udskiftning af Janus 

Resultatet af debatten blev, at forslaget om formandens fratræden blev flyttet til punk 6 valg 
af bestyrelsesmedlemmer, hvor bl.a. formanden var på valg. Generalforsamlingen besluttede 
endvidere, at årsregnskabet skal lægges ud på hjemmesiden og bestyrelsen fik mandat til at 
undersøge udskiftning af Janus. 
Generalforsamlingen behandlede herefter Henning Hedegaards forslag til vedtægtsændring 
af § 4. 
Henning gennemgik begrundelsen for forslaget. Ole Kamperlund opdelte indledningsvis 
forslaget i to dele: 

• Anvendelsen af teksten ” interesse for Sletten Havn” i første linje i paragraffen og 
• Eksklusion af medlemmer 

Forslaget gav herefter anledning til en til tider meget intens debat om betegnelsen ”interesse 
for Sletten Havn”, som en forudsætning for at kunne optages i Fritidsfisker lauget og om det 
alene burde være interesse for lauget og fritidsfiskeri, der burde anføres i paragraffen. 
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Spørgsmålet om bestyrelsens mulighed for eksklusion af medlemmer, dog med en mulighed 
for at bringe eksklusionen op ved en ekstraordinær eller ordinær generalforsamling blev 
diskuteret gennem en meget ophidset debat. 
Efter debatterne blev forslaget optaget til skriftlig afstemning. 
Dog måtte dirigenten konstatere at de medbragte fuldmagter ikke var anvendelige, eftersom 
dette ikke var omtalt i lavets vedtægter. 
Forslaget blev vedtaget med 16 stemmer for, 12 stemmer var imod og der var 4 blanke 
stemmer. 

 

Ad pkt. 5 Fastsættelse af kontingent for januar 2015 
Bestyrelsen havde foreslået en kontingentstigning på 50 kr. fra den 1. januar 2015 til i alt 250 
kr. 
Generalforsamlingen vedtog enstemmigt forslaget.  

 

Ad pkt. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
På valg var følgende, som modtog genvalg 
Formand Kent Alexander 
Bestyrelsesmedlemmerne Jørgen Schønnemann og Peter Sørensen 
Bestyrelsesmedlem Susanne Hakmann var også på valg, men modtog ikke genvalg 
Dirigenten gennemgik valgproceduren og forespurgte om der var modkandidater til 
formanden og de to bestyrelsesmedlemmer og da der ikke var modkandidater blev alle tre 
genvalgt. 
Til den ledige bestyrelsespost efter Susanne var der forslag om Allan Vitting og Claus 
Hummel. Efter en skriftlig afstemning blev Allan valgt. 
Som suppleanter blev følgende valgt/genvalgt: 
Svend-Erik Wittenkamp, Elo Nielsen og Brian Thuesen 
 

Ad 8 Valg af revisor og revisorsuppleant  
Erling Mathiesen blev valgt til revisor og til revisorsuppleant blev Brian Thuesen valgt  
 

Ad pkt. 8 Eventuelt  
Peter Sørensen bad om at udlevering af nøgler blev optaget som et punkt i Vandposten, 
hvilket vil ske i det næste nummer. 
Henrik Sørensen forespurgte til en reduceret pris for medlemskab for børn og unge, samt 
arrangementer for disse. Kent fandt, at det var et godt forslag, som bestyrelsen vil arbejde 
videre med. 
Kåring af årets fisker blev Claus Hummel. Nr. 2 blev Elo Nielsen og nr. 3 Flemming Schou.  
Dirigenten takkede herefter for en god deltagelse i generalforsamlingen og udtalte, at alle 
skal have plads i debatten. 
Formanden takkede til sidst for en god generalforsamling og udtrykte samtidig en stor tak til 
Susanne for hendes mangeårige arbejde i bestyrelsen og overrakte en gave i anledning af 
hendes afgang fra bestyrelsen. 
 
 

Ole Kamperlund,   Per Sass Jensen,  
     dirigent                                                     referent 

 
 

 



 

 

 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  

 
 

 
1 minuts stilhed for Mogens Steffensen og Peter Amstrup som er gået bort!
 
Kære Medlemmer 
 

Året 2013 blev et år hvor vi fik flere nye medlemmer, hvilket vi er 
nogle af de gamle er gået bort eller har meldt sig ud på grund af alder. Lad mig derfor 
benytte denne lejlighed til at byde alle nye medlemmer velkommen i vores klub, med ønske 
om at de vil nyde godt af vores mange tilbud og aktivt d
 

Havturene er blevet arrangeret af Jacob Simonsen/Elo Nielsen. Der har været god tilmelding 
til flere af dem, nogle endda med overbooking! Stor tak til Jacob og Elo.
 

Småbådsturene er igen blevet arrangeret af Svend
stor tak til dem begge for en god indsats.
 

Skovturen i august gik til Gurre sø og Gurre Slotsruin. Jørgen Schønnemann stod for det 
gode arrangement som dog led lidt af for få tilmeldte.
 

Bankoaftnerne stod Susanne for endnu engang. Der blev afholdt 2 arrangementer med flotte 
præmier som sædvanligt. Stor tak til Susanne som igennem mange år har taget et stort slæb i 
foreningen og hjulpet til ved flere af vores årlige arrangementer!
 

Julefrokosten blev igen vellykket 
bagefter. Vi blev desværre lidt færre end vi var året før, grundet et par store familiefester!
 

Vi har stadig en fornuftig økonomi og med øget tilgang af nye medlemmer ser det godt ud 
for fremtiden i Sletten Fritidsfiskerlaug.
 

Bestyrelsen har besluttet, at undersøge mulighederne for at udskifte Janus med en damjolle, 
hvor der også kan sættes gran fra. I løbet af foråret skulle vi have klarhed 
over behov, ønsker og ikke mindst økonomien i det hele.
 

Derudover ønsker vi at nedsætte et rekrutteringsudvalg, så vi kan få endnu mere gang i den 
fornyede medlemstilgang. 
 

I ønskes alle knæk og bræk i 2014
 

Kent 
 
 

F O R M A N D :  K e n t  A l e x a n d e r  

E - M A I L  A D R E S S E :  
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Formandens beretning 

1 minuts stilhed for Mogens Steffensen og Peter Amstrup som er gået bort!

Året 2013 blev et år hvor vi fik flere nye medlemmer, hvilket vi er meget tilfredse med da 
nogle af de gamle er gået bort eller har meldt sig ud på grund af alder. Lad mig derfor 
benytte denne lejlighed til at byde alle nye medlemmer velkommen i vores klub, med ønske 
om at de vil nyde godt af vores mange tilbud og aktivt deltage i aktiviteterne i løbet af året.

Havturene er blevet arrangeret af Jacob Simonsen/Elo Nielsen. Der har været god tilmelding 
til flere af dem, nogle endda med overbooking! Stor tak til Jacob og Elo.

Småbådsturene er igen blevet arrangeret af Svend-Erik og Claus Hummel og derfor også en 
stor tak til dem begge for en god indsats. 

Skovturen i august gik til Gurre sø og Gurre Slotsruin. Jørgen Schønnemann stod for det 
gode arrangement som dog led lidt af for få tilmeldte. 

for endnu engang. Der blev afholdt 2 arrangementer med flotte 
præmier som sædvanligt. Stor tak til Susanne som igennem mange år har taget et stort slæb i 
foreningen og hjulpet til ved flere af vores årlige arrangementer! 

Julefrokosten blev igen vellykket med god stemning og vådt og tørt samt en god swing
bagefter. Vi blev desværre lidt færre end vi var året før, grundet et par store familiefester!

Vi har stadig en fornuftig økonomi og med øget tilgang af nye medlemmer ser det godt ud 
etten Fritidsfiskerlaug. 

Bestyrelsen har besluttet, at undersøge mulighederne for at udskifte Janus med en damjolle, 
hvor der også kan sættes gran fra. I løbet af foråret skulle vi have klarhed 
over behov, ønsker og ikke mindst økonomien i det hele. 

udover ønsker vi at nedsætte et rekrutteringsudvalg, så vi kan få endnu mere gang i den 

I ønskes alle knæk og bræk i 2014 
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M A I L  A D R E S S E :  K e n t . A l e x a n d e r . d k @ g m a i l
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1 minuts stilhed for Mogens Steffensen og Peter Amstrup som er gået bort! 

meget tilfredse med da 
nogle af de gamle er gået bort eller har meldt sig ud på grund af alder. Lad mig derfor 
benytte denne lejlighed til at byde alle nye medlemmer velkommen i vores klub, med ønske 

eltage i aktiviteterne i løbet af året. 

Havturene er blevet arrangeret af Jacob Simonsen/Elo Nielsen. Der har været god tilmelding 
til flere af dem, nogle endda med overbooking! Stor tak til Jacob og Elo. 

Erik og Claus Hummel og derfor også en 

Skovturen i august gik til Gurre sø og Gurre Slotsruin. Jørgen Schønnemann stod for det 

for endnu engang. Der blev afholdt 2 arrangementer med flotte 
præmier som sædvanligt. Stor tak til Susanne som igennem mange år har taget et stort slæb i 

med god stemning og vådt og tørt samt en god swing-om 
bagefter. Vi blev desværre lidt færre end vi var året før, grundet et par store familiefester! 

Vi har stadig en fornuftig økonomi og med øget tilgang af nye medlemmer ser det godt ud 

Bestyrelsen har besluttet, at undersøge mulighederne for at udskifte Janus med en damjolle, 
hvor der også kan sættes gran fra. I løbet af foråret skulle vi have klarhed  

udover ønsker vi at nedsætte et rekrutteringsudvalg, så vi kan få endnu mere gang i den 
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K e n t . A l e x a n d e r . d k @ g m a i l . c o m  
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Resultatopgørelse for 2013 

2013 2012 

Indtægter 

Medlemskontingent 21.050 22.331 

Foreningstilskud 7.700 7.420 

Janus  ( kørekort 1.600 ) 5.310 1.990 

Havfisketure 3.370 8.100 

Bankospil 4.659 8.420 

I alt 42.089 48.261 

Salg øl og vand 10.238 28.984 

Køb øl og vand -9.291 -22.761 

I alt 947 6.223 

Udgifter 

Havneleje 8.185 8.098 

Kontorartikler/småanskaffelser, nøgler 3.470 2.487 

Porto og gebyr 1.607 2.092 

Forsikringer 7.776 7.303 

Abonnement 650 550 

Leje af fiskebåd - bus 5.460 11.000 

Udgifter fisketure 0 -159 

Præmier fisketure 1.706 1.104 

Vedligeholdelse Janus 8.527 1.851 

Brændstof Janus 2.093 1.571 

Præmier banko 4.020 4.942 

Diverse arrangementer ( julefrokost - skovtur ) 4.669 5.554 

Renter -20 -19 

Bestyrelsesmøder/generalforsamling 3.817 2.908 

Gaver og blomster 0 300 

I alt 51.960 49.582 

Årets resultat -8.924 4.902 
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Balance pr. 31. december 2013 

2013 2012 

Aktiver 

Båd Janus 50.000 70.000 

Varelager 3.492 3.424 

Kassebeholdning 7.105 2.970 

Danske bank 3174 165289 8.134 8.124 

Danske bank 3174 165270 456 455 

Danske bank 3174 165297 34.081 22.883 

Danske bank 3174 166943 6.658 6.650 

Nordea 2259 6272979454 39.080 59.359 

Tilgodehavende moms 233 0 

Aktiver ialt 149.239 173.865 

Passiver 

Depositum nøgler 900 0 

Kreditorer  5.460 0 

Kontingent 2014 9.001 9.800 

Moms 0 1.263 

I alt 15.361 11.063 

Egenkapital primo 162.802 157.900 

Nedskrivning Janus -20.000 0 

Årets resultat -8.924 4.902 

Egenkapital ultimo 133.878 162.802 

Passiver i alt 149.239 173.865 
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Referat fra bestyrelsesmødet i Sletten Fritidsfiskerlaug, 14.01.2014 
 

 

Tilstede: Kent, Ole, Svend Erik, Peter, Henning, Elo, Per. 
Fraværende: Claus, Jørgen og Susanne. 
 

Kent bød velkommen og ønskede alle godt nytår, både Banko og julefrokosten forløb 
tilfredsstillende, dog var der for begge arrangementer et mindre underskud. 
 

Janus er taget på land pga. en utæthed, bådebyggerne ser på det, da Elo for tiden er hængt 
meget op og derfor ikke har den fornødne tid. 
 

Kent har afleveret, den af kommunen forlangte Børneattest, og modtage kvittering herfor. 
 

Klubben økonomi er d.d. kr. 90.210,00 
 

Antal medlemmer ca. 80, rykkerbrev vil blive sendt ud til restanter, hvilket drejer sig om ca. 
20 personer. 
 

 Sidste havtur var fuld booket med 3 på venteliste, der desværre ikke kunne komme med, 
næste havtur med Hanne-Berit er den 2. februar er også ved, at være fuld booket, så Elo 
kontakter Jacob for at skaffe flere pladser. 
 

Følgende er på valg til generalforsamlingen: 
 

 Formand:  Kent Alexander (modtager genvalg) 
 Bestyrelse:  Jørgen Schønnemann (modtager genvalg) 
   Peter Sørensen (modtager genvalg) 
   Susanne Hackmann (modtager ikke genvalg) 
 Suppleant:  Svend-Erik Wittenkamp (modtager genvalg) 
   Elo Nielsen (modtager genvalg) 
   Claus Hummel (modtager genvalg) 

Revisor og suppl.: Erling Mathies og Preben Schact (begge modtager 
genvalg)  

Dirigent: Bestyrelsen foreslår Ole Kamperlund 
 
Bestyrelsen forslår, at kontingent hæves med kr. 50,00 til kr. 250,00 med virkning fra 2015. 
 

Der er foreløbigt modtaget to forslag til generalforsamlingen, fra henholdsvis Per Lassen og 
Henning Hedegaard Larsen, forslagene er ophængt i kælderen. 
 

Sidste frist for tilmeldingen til spisning, ved generalforsamlingen, mandag den 17.februar til 
Kent. 
 

Året fisker kåres på generalforsamlingen, Elo står for arrangementet. 
 
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 4. marts 2014 
 
Referent: Henning Hedegaard Larsen. 
 

Dette referat er distribueret til; bestyrelsen, medlemsbladet og arkivmappen i kælderen. 
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Referat fra bestyrelsesmøde Sletten Fritidsfiskerlaug  4.3.2014. 
 

Tilstede: Elo, Kent, Per, Jørgen, Henning, Ole, Peter, Jørgen 
Fraværende: Allan, Sv.Erik, Claus. 
 
1. Kent byder velkommen og markerer punkter fra generalforsamlingen, som skal opfølges. 
A).Det er optagelse af medlemmers børn i lauget. B) Styr på adgangsnøgler til kælder. 
C) Evt. udskiftning af Janus. 
 

2. Henning fortsætter som næstformand. 
 

3. Ole meddeler at lauget har 92.000 kr. på bankkonti og at vi har fået 3 nye medlemmer. 
 

4. Per meddeler at vi har 96 medlemmer. Per bestiller /kopierer girokort. 

 

5. Vort nye bestyrelsesmedlem, Allan Vitting er ansvarlig for havturene i vinteren 2014-
2015. Alle havture starter i Sletten Havn kl. 06.00. Tilmeldingen er bindende. 
Nogle medlemmer udeblev fra sidste havtur, uden gyldigt afbud.  
Kent står for opkrævning af deres manglende betaling. 

 

6. Småbådsturene arrangeres igen af Claus og Svend Erik.  
Datoerne, som også meddeles via hjemmesiden og vandpostens april udgave er: 

4. maj - 8. juni - 6 juli - 10 august - 7. september. 

 

7. Skovturen skal fremover som princip foregå på Bakken. (ja, - der er noget om snakken). 
Årets skovtur er fastsat til lør d. 16.08.14. Kent og Jørgen er ansvarlige. 

 
 

8. I stedet for flere bankoaftener, skal vi satse på kun én ”stor”aften.  
Det bliver i foreningshuset, lørdag d. 06.11.14. og Kent er ansvarlig. 

 

9. Julefrokost arrangeres af Kent sammen med et udvalg af kompetente medlemmer. 
Skeltofteparkens selskabslokaler er målet for dette arrangement, lør d. 29.11.14. 

 
 

10. Der er igangsat 2 aktiviteter for at undersøge behovet for at udskifte/beholde Janus. 
Jørgen laver oplæg til en brugerundersøgelse, som inden aktivering skal godkendes af 
bestyrelsen. Kent checker hos 2 mæglere økonomien ved køb/salg af Janus/damjolle. 
11 .Nøgler til kælder skal tilbydes i vandposten, med angivelse af pris og ”fordele”. 

 

12. Børnemedlemmer betaler halvdelen af kontingentet for voksne, og skal ledsages af disse. 

 

13 .Aktivitet for rekruttering af nye medlemmer udsættes til næste møde. 
 

Næste møde er Tirsdag den 15.april 2014. kl 19.00 
 

Referent: Jørgen Schønnemann 
 

Dette referat er distribueret til: Bestyrelsen, Medlemsbladet, Arkivmappen i kælderen. 
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Vælg den rigtige fiskeline 
Nedenstående artikel bringes med 
tilladelse fra:     FISKE AVISEN 

 

 

Foto: Nikolai Ulrik Hansen. 
Artikel: Nikolai Ulrik Hansen.  

 
Det er en råkold vintermorgen da bilen ruller ind på parkeringspladsen umiddelbart 
ved siden af den legendariske ABU fabrik i den svenske by Svängsta. Her er Fiske 
Avisen er blevet inviteret til et mini-seminar om fiskeliner. 
Linerne, der tages udgangspunkt i, er naturligvis linerne, der forefindes i 
Pure Fishings sortiment, altså primært liner fra Berkley, Spiderwire og 
Stren. 
Dagens hovedperson er hollandske Jan Van de Bovenkamp. Jan er med 
sine 22 år i fiskegrejsindustrien, heraf 10 år i Pure Fishing, en person 
med en stor erfaring. En erfaring, der også er kommet gennem 47 års 
aktivt lystfiskeri. 

I det følgende har vi dels forsøgt at videregive de dele af essensen af 
dette seminar, som vi finder særligt vigtige, når der skal vælges ny line, og desuden forsøgt 
at formidle noget af den store viden om fiskeliner, som Jan har. 
Vær opmærksom på, at nedenstående er sammenfatninger fra seminaret, og således er det 
Jans erfaringer og hans præsentation, der er udgangspunkt for det skrevne. 
Et kritisk link 
Fiskelinen er et af de mest kritiske link mellem dig og fisken, mange vil ikke tøve med at 
udnævne linen til det mest kritiske overhovedet. Funktionerne i en fiskeline er alsidige, og 
man bør derfor altid vælge fiskeline med omtanke. Fiskelinen er forbindelsen mellem agn og 
lystfisker og sørger for, at der kan kastes og fiskes, at bundforhold og hug kan registreres, 
samt at fisken kan fightes og endelig landes. 
Hollandske Jan Van de Bovenkamp. Jan er med sine 22 år i fiskegrejsindustrien, heraf 10 år 

i Pure Fishing, en person med en stor erfaring. En erfaring, der også er kommet gennem 47 

års aktivt lystfiskeri. 
Line kategorier 
I dag er fiskeline jo langt fra bare fiskeline. Det er en stor 
selvstændig industri i vores sport. Fiskeliner deles 
naturligt op i fire kategorier

 

Nylon monofil line 
Den klassiske fiskeline, som dog er gået en smule i 
glemmebogen, efter “superlinerne” gjorde deres indtog. 
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De første moderne nylonliner så lyset i 1958, da Stren og kort efter Berkley lancerede deres 
bud på en nylonline. Berkleys line var den legendariske Trilene, som stadig kan købes den 
dag i dag.  

Den moderne nylonline er en co-polymer, hvilket betyder, at der er brugt flere forskellige 
typer nylon for at optimere linens performance. 
Nylonlinen kendetegnes ved at være den af alle fiskeliner, der strækker sig mest. Op mod 30 
% kan en nylonline give sig, og det kan være for både en fordel og en ulempe afhængig af 
situationen. 
Som fordel tæller, at linen kan fungere som en superb ”shock-absorber”. Det vil sige, at linen 
delvist kan absorbere pludselige belastninger såsom et uventet udløb eller et kraftigt hug. 
Hvad der kan være en fordel i én situation kan være en ulempe i en anden. At nylonlinen har 
den strækevne betyder samtidig, at det kan være svært at kroge fisk på lang afstand, da det er 
sværere at overføre energien i modhugget direkte til krogen. 
Nylonlinen har den højeste knudestyrke af alle fiskeliner, så længe den sammenlignes med 
andre liner med samme brudstyrke. Med den rette knude skulle det rent faktisk være muligt 
at bevare op mod 100 % af den oprindelige brudstyrke. 
En kedelig tendens, der ofte hænger sammen med nylonliner, er spolehukommelse. Vi 
kender alle problemet med linen, der hopper af hjulet eller den nye spole i løkker. Et godt råd 
kan være at fugte linen inden brug ved at nedsænke den i vand, og det fungerer, idet linen 
bliver blødere, og hukommelsen forsvinder helt eller delvist. Man bør dog være opmærksom 
på, at nylonliner kan absorbere vand og optage så meget som 8 % ekstra vægt afhængig af 
hvilke polymere, der er benyttet. Er det et problem? Teoretisk ja, for undersøgelser viser, at 
nylonliner svækkes med op mod 10 %, når de optager vand. 
Nylonlinerne laves i dag i et utal af farver og diametre, og da nylonlinen oftest kan erhverves 
til rimelige penge, er den god som allround line. Og den vil sandsynligvis være den line, 
mange stifter bekendtskab med først i de tidlige lystfiskerår. 
Fluorocarbon line 
Fluorocarbon er kendt af mange som et fremragende forfangsmateriale, som benyttes af både 
fluefiskere, specimenfiskere, havfiskere og mange andre. At det primært er kendt som 
forfangsmateriale, skyldes nok den forholdsvise høje anskaffelsespris. Prisen er dog 
faldende, og i år kan Spiderwire for eksempel præsentere en spole med 125 meter 100 % 
fluorocarbon til omkring hundrede kroner! 
Det blev først anvendt i 1990´erne som forfangsmateriale, men i år 2000 præsenterede 
Berkley den første 100 % fluorocarbon line til brug som hovedline, og sidenhen er flere 
kommet til. 
Fluorocarbon bryder lyset på samme måde som vand, hvilket betyder, at linen stort set er 
usynlig for fisk under vandet. 
På mange måder er fluorocarbon en positiv videreudvikling af nylonlinen, hvis man ser bort 
fra performance/prisforholdet. Fluorocarbon synker, hvilket giver en mere direkte kontakt til 
agnen, ligesom det i flere tilfælde tillader agn at gå dybere. Strækevnen er også formindsket i 
forhold til nylon, idet en fluorocarbon line typisk strækker sig 5 % mindre. 
Derudover optager linen ikke vand, og knudestyrken er derfor identisk, uanset om den er våd 
eller tør. Den er dog særligt sensitiv overfor varme som følge af friktion. Binder man en tør 
knude for hurtigt med fluorocarbon, vil man med stor sandsynlighed opleve, at knuden 
brister, eller at linen lige ovenfor knuden er krøllet og dermed svækket.  
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Fluorocarbon kræver derfor, at knuder fugtes inden de forsigtigt og langsomt strammes op. 
PE flettet superline – ”fused” (f.eks. Fireline) eller ”non-fused” (f.eks. Spiderwire Stealth) 
I denne kategori finder vi stort set alle de “superliner”, der er til rådighed på markedet i dag. 
Helt generelt består kategorien af to typer liner, nemlig ”fused” og ”non-fused” 
Uanset hvordan de fremstilles, strækker de sig typisk op mod 7-8 %, hvilket er langt mindre 
end både fluorocarbon og nylon, og dermed er det det, der gør, at superlinerne byder på langt 
større sensitivitet. 
En ”non-fused” line er en line, der vil opleves som en ”vævet” eller flettet line. I flere liner 
kan man ofte direkte se den flettede struktur. De er altså ikke overfladecoatede udover den 
farvecoating, som er nødvendig for at opnå det store farveudvalg, der er blandt de flettede 
liner. 
Linerne er velegnede til en lang række situationer, og mange vil nok betegne linerne som de 
mest anvendte i lystfiskeriet. 
En ”fused” line er med andre ord, hvad der kan opleves som en line med en ”smeltet” 
overflade. Man kan sige, at de vævede fibre gøres til én, uden at det dog er tilfældet. 
Fusionen gør linen rund, og linen forlader nemt spolen på fastspolehjul. ”Fused” liner er ofte 
en smule stivere, hvilket hjælper med til at minimere linekludder. 
PE Unifilament line (Nanofil) 
Nanofil er Pure Fishings nye vidunderbarn og en line, der ikke kan sammenlignes med noget 
andet på markedet. Nanofil er en Uni-Filament line, hvilket dækker over en teknik, hvor der 
molekylært samles hundredvis af nanofilamentstykker, stærkere end stål, til ét, der 
efterfølgende formes til en rund og glat line. 
Nanofil er ikke en nylonline, ikke en flettet line og ikke en fluorocarbon line. Der er med 
andre ord tale om et helt nyt produkt, som derfor ikke bør sammenlignes med øvrige liner på 
markedet. Måske er det netop dette, der gør, at Nanofil har fået en blandet modtagelse i 
Danmark. 
Nanofil har dog nogle egenskaber og specifikationer, der gør, at linen fortjener en chance. 
Man kan foranlediges til at tro, at linen skal sammenlignes med flettede liner/andre 
superliner. Gøres dette, vil man straks bemærke, at Nanofil har en lavere brudstyrke end 
flettede liner/superliner i tilsvarende diameter. 
Der er dog andre områder, hvor Nanofil excellerer. Utallige kastetests, udført med præcis 
robot, viser nemlig, at linen ikke overgås af andre fiskeliner, når det kommer til teoretisk 
kastedistance. 20 % længere kast end andre superliner med tilsvarende brudstyrke og hele 35 
% længere end nylon med tilsvarende brudstyrke. 
Nanofil er designet til fastspolehjul, hvor den nemt forlader spolen, da linen er helt glat. 
Faktisk viser mikroskopfotos, at linen er endog meget glattere end både flettede liner, 
Fireline og nylonliner! 
Den har ingen hukommelse og den laveste strækevne endnu opnået i en fiskeline, hvilket 
sikrer optimal videregivelse af de ting, der sker for enden af linen. 
Dyneema® 
Dyneema® er et beskyttet varemærke. Navnet dækker over en af de stærkeste fibre, som 
verden endnu har set. 
Fiberen fremstilles af DSM, som er et stort internationalt firma, der beskæftiger sig med 
mange forskellige ting. Og herunder er de også producenter af Dyneema®, som i dag findes i 
alle superliner fra Pure Fishing. 
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Pure Fishing har et intensivt samarbejde med DSM omkring fiskeliner, og det var dette gode 
samarbejde, der resulterede i Nanofil-linen, som er fremstillet af 100 % Dyneema®.Fiberen 
blev anvendt til fremstilling af fiskeline første gang i USA i 1993, hvor Spiderwire 
superlinen så dagens lys. 

Oftest ses forkortelserne ”PE” eller ”HPPE”, når superlinerne omtales.  

De to forkortelser er en sammentrækning af High Performance Poly Ethylene, som er den 
substans, som linerne er skabt ud fra. 
Fiberens styrke er den unikke egenskab, der har medvirket til, at superlinerne i dag er helt i 
front som nogle af de bedste fiskeliner i verden. Vi kan tillade os at fiske med tyndere 
hovedliner og bevare den samme brudstyrke, som vi havde med nylonliner, og det er 
naturligvis attraktivt på flere måder. En tyndere line giver længere kast, påvirkes mindre af 
strøm, og takket være fiberen mærkes fisk nemmere. 
Linebrud 
Vi har alle oplevet linebrud, og oftest står man tilbage med en tom fornemmelse og en smule 
vrede over, at linen har svigtet. Pure Fishing forsikrer dog, at linebrud oftest skyldes alt andet 
end dårligt fabrikerede liner. Fejlen ligger i højere grad på brugerens side, hvilket 
underbygges af de ting, som menes at være de hyppigste årsager til linebrud: 
•    Små uopdagede svage punkter på linen, forårsaget af slid efter kontakt med bund og 
andre slid-punkter. 
•    Knudebrist som følge af dårligt bundne knuder eller valg af forkert knude til den 
pågældende line eller situation. 
•    Dårligt linevalg eller forkert linediameter til den pågældende situation. 
•    Dårligt indstillet bremse på fiskehjulet. 
•    For stiv eller dårligt tilpasset fiskestang til den valgte line eller fiskesituation. 
 
Ovenstående efterlader én med stof til eftertanke. Der er altså flere aspekter, vi som 
lystfiskere kan rette vores opmærksomhed mod inden og under fiskeriet for at undgå eller i 
det mindste minimere de fatale linebrud. 
Tjek jævnligt de yderste meter af fiskelinen, som typisk belastes mest under praktisk fiskeri. 
Fra tid til anden kan man så tjekke et større udsnit af linen ved at fastgøre den et sted og 
trække et passende antal meter af som efterfølgende kan inspiceres. 
Fare for linebrud bringer naturligvis også spørgsmålet om, hvor ofte der skal skiftes line frem 
i lyset. Pure Fishing anbefaler generelt, at fiskeline tjekkes ofte og skiftes efter behov. 
Hvornår behovet er til stede, er naturligvis op til den enkelte lystfisker, men nogle rettesnore 
kunne være ved sæsonstart, inden store fiskerejser eller satsninger, eller hvis linen har været 
udsat for ekstrem varme og sollys. 
Særligt for monofile liner, fluorocarbon og Nanofil gør ovenstående sig 
gældende, idet disse liner er særligt følsomme overfor slid, sollys og varme. 

Farver 
Fiskeliners farve er tæt på at være en religion, og gennem årene er udvalget 
blevet større og større. I superlinernes spæde år var farverne sort, grøn og 
grå næsten eneherskende, men hen ad vejen så farver som blå og hvid 
dagens lys, og sidenhen kom rød, gul, grøn, pink og flere andre spændende 
farver til. 
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Pure Fishings liner kan opdeles i følgende kategorier: 
•    Clear.  
Den klare/gennemsigtige fiskeline udmærker sig ved fiskeri i meget klart vand eller til fiskeri 
efter særligt sky fisk. 

•    Clear/Blue fluorescerende. 
Fremstår blålig, når den eksponeres for sollys over vandet, hvilket gør linen lettere at se. 
•    Low-Vis grøn. 
Blender perfekt ind på fiskespots med megen undervandsvegetation eller i algefyldte vande. 
•    Hi-Vis gul, solar grøn, blaze orange. 
Til situationer, hvor man ønsker sig maksimal synlighed. 
•    Crystal (Pure Fishing superliner). 
PE-fibrene tillader lys at passere igennem, så linen fremstår så lidt synlig, som det i dag er 
muligt for en superline. 
•    TransOptic (Berkley). 
En line der har et synligt genskin over vandet, men samtidig fremstår klar under vandet. Med 
andre ord en line, der ses tydeligt af lystfiskeren, men ikke af fisken. 
Hvilken farve line skal man så vælge? 
Det findes der heldigvis ikke et entydigt svar på, og mange lystfiskere sværger til deres 
personlige favorit. Tydeligvis er politikken i ovenstående, at vi bør vælge vores linefarve 
afhængig af hvor og hvad, vi fisker, således, at vi som lystfiskere kan udnytte for eksempel 
maksimal synlighed eller maksimal usynlighed afhængig af situationen. 
Der er jo immervæk en stor forskel på, om der pürschfiskes havørreder i lavt, spritklart vand 
eller havfiskes på 50 meters dybde. 
Det store spørgsmål – hvilken line skal jeg så vælge til mit fiskeri? 
Seminaret opstillede nogle spørgsmål, som kunne være til hjælp, når der skulle vælges line. 
Opfat dem som en ledesnor, når du skal vælge din næste fiskeline. 
Hvilken type hjul bruger du? 
Afhængig af om der benyttes fastspolehjul eller multihjul, kan der med fordel tænkes i linens 
udformning. Fastspolehjulet vil fungere optimalt med glatte, blødere liner, hvorimod 
multihjulet for mange vil fungere bedre med en lidt stivere line. 
Hvor vigtig er kastedistance? 
Skal der kastes langt, er linens overflade afgørende. Den skal være glat, og man bør vælge 
den tyndest mulige diameter, da en tynd line hjælper med til at opnå lange kast. 
Er kastelængde urelevant, kan man bedre tillade sig at vælge netop den line, man 
foretrækker, uanset om linen er ru, stiv eller noget helt andet. 
Er der krav til, om linen skal synke eller flyde? 
De fleste superliner flyder, og ønsker man en synkende superline, er der ikke mange at vælge 
imellem, da der skal ”indopereres” synkende elementer i linen. Et eksempel er Spiderwire 
Ultracast Flourobraid, som synker i stil med fluorocarbon line. 
Fluorocarbon og almindelig nylonline synker begge – fluorocarbon hurtigst og nylon 
langsomst. 
Hvor vigtig er linens synlighed? 
Til eksempelvis havfiskeri eller ved fiskeri med flere liner i vandet kan det være en stor 
hjælp at bruge farvede liner. I dag fremstilles der ”Hi-Vis” liner i farverne gul, orange, pink 
med flere.  
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Liner i disse farver er alt andet lige nemmere at holde styr på, når det er vigtigt at vide, hvor 
linen befinder sig. 
På den anden side ville jeg ikke vælge farvede liner til fiskeri efter havørreder fra kysten, 
bækørreder i åen eller regnbuer i put and take søen. Jeg har en tro på, at fiskene kan se de 
farvede liner, og i sådanne situationer vælger jeg altid neutrale liner. 
Ønsker man fuldstændig usynlighed er fluorocarbon naturligvis det oplagte valg. 
 

Er forbedret følsomhed attraktivt? 
Hvis det er tilfældet, skal man naturligvis vælge en superline eller Nanofil. Den nedsatte 
strækevne giver en kontant afregning, og alle hug og forhindringer mærkes. 
Hvad er afstanden til agnen, og er det vigtigt at kunne sætte krogen på lang afstand? 
Jo længere afstanden til agnen er, desto vigtigere er det, at man har linens strækevne i 
tankerne. 
 
Er pris/performance- forholdet særligt vigtigt? 
Er man typen, der ønsker at have frisk line på hjulet til hver fisketur, kan prisen sætte en 
naturlig grænse. Nylonliner findes i dag i fremragende kvaliteter til særdeles gode priser, 
som kan tillade meget hyppige skift. 
Alternativt kan man jo også indkøbe en rigtig kvalitetssuperline og passe den optimalt og 
dermed altid have en rigtig god line på hjulet. Måske også uden at det koster væsentligt 
ekstra. 
 
Konklusion 
Min egen konklusion på dette seminar er, at Pure Fishing mest af alt gerne vil opfordre os til 
at have en holdning til vores fiskeliner! 
 
At der absolut er flere meter, bedre brudstyrke, større sensitivitet og generelt bedre 
performance at hente ved at eksperimentere med linerne og tænke over valget af fiskeline. 
 
Der findes i dag et hav af forskellige liner på markedet, og det er producenternes forsøg på at 
fremstille en perfekt line til hver af de utallige situationer, som lystfiskerne befinder sig i 
hver dag. 
 
Der kæmpes en indædt kamp for at producere verdens bedste fiskeline, og i den sidste ende 
kommer det os som forbrugere til gode. 
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Årets fiskere 2014 

Claus Hummel  210 point

Elo Nielsen  157 point

Flemming Skov  140 point
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Havtur  
Af Peter Sørensen 
Pet.sor@webspeed.dk 
 
Havtur den 30. december 2013 med ”Hanne-Berit” 
Pæne enkelte store nytårstorsk med rogn 
 
Der var jævn vind fra syd, da vi 11 fiskere i regnvejr og mørke sejlede ud fra Rungsted Havn 
kl. 07.00. I horisonten så vi lysene i Helsingborg, så der var god sigtbarhed. 
Under udsejlningen drak vi friskbrygget morgenkaffe i skibets rummelig kahyt. 
Vi startede fiskeriet ud for Hven’s nordkyst med 22 m vand under kølen, hvor vi lå i læ for 
den sydlige vind. 
Efter kort tid fangede Hanne Jørgensen en stor huntorsk og senere fangede hun yderlig 2 
torsk. Desuden blev der fanget nogle små sild. 
Vi fiskede alle ihærdigt Jeg så misundeligt på Hanne, der bare halede torsk ind, mens jeg 
intet fangede. 
Indvejningen i Sletten viste følgende resultater: 

1. Hanne Jørgensen Torsk  2,6 kg 
2. Elo   Torsk 2,0 kg 
3. Erik Jensen  Torsk 1,0 kg 

Storfanger Hanne fangede samlet 6,0 kg torsk. 
En kold og frisk fisketur. Forventningerne om de mange store torsk blev ikke indfriet. 
 
Kun få fisk blev fanget 
2. februar 2014 med ”Hanne Berit” 
 
Der var sol over sundet og jævn vind, da vi 16 lystfiskere sejlede ud med kurs mod 
svenskekysten. 
Vi begyndte fiskeriet ud for Kobberværket syd for Helsingborg med 28 m vand under kølen. 
Trods ihærdigt fiskeri blev der på hele skibet næsten intet fanget. 
Derfor besluttede skipper at sejle sydpå og næste gang fiskede vi ud for Hven’s nordkyst. 
Her blev der så fanget nogle få sild og en fisker, der ikke var klubmedlem, fangede pludselig 
en kæmpetorsk på 6, 2 kg. 
Vi nød så derimod solskinnet derude. Det blev fangstmæssigt den ringeste havtur, som jeg 
nogensinde har deltaget i. Da vi gik i land kl. 12.00 i Helsingør sagde skipper optimistisk i 
højtaleren: ”Kom godt hjem, jeg håber, at I har nydt turen” – selv om fisken udeblev. 
Indvejningen i Sletten viste følgende resultater: 

1. Ruben Andersen Torsk 1,90 kg 
2. Elo   Torsk 1,35 kg 
3. Allan  Torsk 1,28 kg 

Igen en dejlig havtur i kammeratlig samvær. 
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Havtur den 9. marts 2014 med det gode skib ”Hanne-Berit” 
Solen stod op rød og gul i tågedisen over Svenskekysten. Skønt frisk vejr med sydlig kold 
vind på 10 m/s. Så måtte jeg konstatere, at jeg havde taget for lidt tøj på. Vejrudsigten lovede 
sol og temperatur op til 14 grader. Man lærer, at der er koldt på havet. 
Vi var 16 forventningsfulde lystfiskere fra klubben, der sejlede ud fra Rungsted Havn kl. 
07.00. Vi begyndte at fiske ud for Hven’s vestlige kyst i nærheden af fyrbøjen Tudemarie 
med ca. 20 m vand under kølen. Der var en kraftig nordgående strøm. 
Straks fra start havde vi bid af mørksej. I første ophaling havde jeg 2 mørksej på linen, den 
ene på pirken og en anden på sildeforfang. Efterhånden blev kurvene fyldt godt op med 
mørksej. 
Så blev der også fanget mange torsk. Nogle af dem var under målet, så de småfisk blev smidt 
i havet til deres videre torskeliv. Vi vil hellere fange deres store søskende. 
Derudover blev der de sidste 2 timer kun fanget yderlig nogle torsk. 
På vej tilbage til Rungsted Havn skulle fisken naturligvis renses. Mange måger fik deres 
middagsmad. Vi havde vind og bølger lige imod under indsejlingen, så det var vanskeligt at 
holde balancen på skibet, når der samtidig skulle sprættes fisk op og kastes indvolde ud til 
mågerne. 
Ud for Rungsted så vi optimistjollesejlere træne sejlads. Sejlerfolket har indledt sæsonen. 
 
Indvejningen i foreningshusets have i Sletten viste følgende resultater: 
 

1. Peter Sørensen  Torsk 1,4 kg 
2. Anker Henriksen Torsk 1,1 kg 
3. Ruben Andersen  Torsk 1,0 kg 
4. Erik Jensen  Torsk 0,9 kg 

Det havde været en pragtfuld forårsfisketur. 

 
 
 
 
 
 
 
H 
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Forårsklargøring af Janus 
 

Janus trænger til en kraftig rengøring, små reparationer m.m. og som altid mangler der 
frivillige til jobbet. 
Derfor vil vi opfordre lauget medlemmer, til at melde sig. 
Lauget vil sørge for forfriskninger og lidt og spise. 
Tilsagn til Claus Hummel, enten på mobil: 4169 6562 eller på mail: 
claus.hummel@hotmail.com, tilmelding hurtigst muligt. 
 

Som de fleste ved har Janus været til reparation hos Sletten Bådeværft, fordi der var en 
utæthed ved stævnrøret. 
Følgende er blevet lavet: Montering af ny 30 mm. skrueaksel og stævnrørstætning og ny 
blackjack monteret. 
Det blev endvidere konstateret, at lænsepumpen var brændt af, på grund af klude og 
plastikposer der bare var smidt ned i sumpen, en adfærd der kan koste retten til at sejle Janus. 
På grund af ovenstående er følgende blevet udskiftet: Niveauføler og lænsepumpe samt nye 
kabler. Reparationen af Janus, kostede ialt kr. 17.431,75. 
 

Som aftalt på generalforsamlingen, er der nedsat et bådudvalg bestående af:  
Kent Alexander, Jørgen Schønnemann og Allan Vitting. 
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Redaktionen har modtaget nedenstående mail fra Claus Engedahl: 
 
Hej Henning. Jeg er med i Fritidsfiskerlauget og ivrig fritids garnfisker tilmed. I vore ”gård” 
befinder sig en masse garn..grej.. knækkede bøjer mv.. der har stået der siden jeg begyndte at 
komme i Sletten for snart 4 år siden..Jeg  tænkte.. Er det muligt at skrive på 
hjemmesiden..samt evt i Bladet.. at folk gerne må rydde op i deres grej..Vi er 2 der aktivt 
bruger faciliteterne.. men det er en skam at der er ”fyldt” op.. Det optager jo pladsen for os 
der anvender den. Jeg skal i denne forbindelse nævne at jeg gerne påtager mig at bortskaffe 
de grejer der måtte stå tilbage i gården..Idet jeg kan låne en mini lastbil..Jeg tænker at en dato 
for dette kunne være den 1 Maj? Så har folk en mulighed for at hente evt effekter… 
 

De bedste hilsner fra Claus Engedahl, ”Dala” plads 210 Sletten havn.  
Ps: min mail er claus-e@hotmail.com   
 

Jeg har ved selvsyn været nede og se gården og der står flere baljer, hvor det er tydeligt, at 
flere af disse ikke benyttes. (Se billederne) 
Jeg vil derfor, på bestyrelsens vegne, tage imod Claus’ tilbud, om oprydning i gården. 
 

Derfor alt hvad der ikke er mærket med, navn, adresse og telefonnr.  
til 1. maj 2014, vil være at betragte som værende affald og vil blive smidt ud. 
 

På bestyrelsen vegne 
Henning 
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Datoer for Aktiviteter 
 
 

 
 

Maj 
 
Søndag den 04. Morgenmad kl. 7.00, fiskeri fra 8.00 – 14.00 
 
 

Juni 
 
Søndag den 08.  Morgenmad kl. 7.00, fiskeri fra 8.00 – 14.00 
 
 

Juli 
 
Søndag den 06.  Morgenmad kl. 7.00, fiskeri fra 8.00 – 14.00 
 
 

August 
 
Søndag den 10.  Morgenmad kl. 7.00, fiskeri fra 8.00 – 14.00 
 
Lørdag den 16. Skovtur, nærmere oplysninger i næste nummer i Vandposten. 
 
 
 

Tilmelding til fisketurene ugedagen før 
 

Tilmelding til Claus Hummel 4169 6562 eller på listen i kælderen. 
 
 
 
 
 
 
 

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. august 2014. deadline for stof er 1. juli 2014. 


