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DET SIDSTE BLAD 

 

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. 

 

Du sidder nu med den sidste udgave af Vandposten i hånden. Igennem de senere år har 

interessen fra medlemmernes side, til at skrive indlæg til vores hæderkronede blad, været støt 

faldende, til i dag ikke at eksistere. 

Det er en sørgelig beslutning, som vil ændre foreningens kommunikations form for altid. 

 

I fremtiden er bestyrelsens plan at udsende et elektronisk nyhedsbrev, samt at henvise til 

både vores hjemmeside www.slettenfritidsfiskerlaug.dk , samt vores facebookside 

https://www.facebook.com/groups/1655697724458318/ . 

 

Specielt vores facebookside har været aktiv de sidste måneder, hvor vi i samarbejde med 

Børnenes Lystfisker Akademi flere gange har kunne tilbyde medlemmerne gratis fisketure. 

Der kan derfor godt være noget at vinde ved at følge med derinde, da det er en super hurtig 

og effektiv kommunikationsform. 

 

Vi sætter nu alt ind på at fremskaffe e-mail adresser på alle medlemmer, så vi fremover kan 

sende et nyhedsbrev ud med relevante informationer, og ikke mindst invitationer til vores 

sociale arrangementer. 

 

Dette blad bærer meget præg at manglende indhold, da det kun indeholder de absolut 

nødvendige referater og invitationer. 

 

Der er dog også gode nyheder i det vi hastigt nærmer os årets banko aftener. Det bliver til to 

styk som altid, og igen i år med en samlet præmiesum på over kr. 20.000,- 

Så fat hele familien og mød op til en overflod af præmier. 

 

Årets julefrokost er omdøbt til en Nytårskur som kommer i slutningen af januar, og så der 

selvfølgelig stadig nogle fisketure på programmet. 

Sidst men ikke mindst så er det også snart tid til den årlige generalforsamling. 

 

At vi snart skriver 2020 betyder også at der skal betales kontingent igen, husk derfor at betale 

inden 31/12-19.  

 

Med det 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 

  

http://www.slettenfritidsfiskerlaug.dk/
https://www.facebook.com/groups/1655697724458318/
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Banko 
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Kom og byd 2020 velkommen i Sletten Fritidsfiskerlaug, 

og nyd nogle hyggelige timer med medlemmer og påhæng. 

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. 10. januar 2020 -  Allan Vitting på tel. 40934720 
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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. 16.02. 2020 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 2021 

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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Slut med Vandposten – Hvad så?  

Af Allan Vitting  
allan@vitting.dk 

 

Da dette er sidste udgave af Vandposten, får du her en guide til hvordan du sikrer dig, at du 

altid er informeret om alt fra stort og småt i foreningen. 

Nyhedsbrevet: Kontakt Henrik Vitting og oplys din e-mail adresse, så vil du altid modtage 

vores nyhedsbrev med information om kommende begivenheder. 

Hjemmesiden: Besøg www.slettenfritidsfiskerlaug.dk hvor du altid kan finde den aktuelle 

kalender med kommende begivenheder, samt referater og meget mere fra og om 

foreningens virke. 

Facebook: Synes godt om vores fælles side på Facebook, for at få de hurtige nyheder. Det 

kan være om ”turen i morgen”, eller bare en debat mellem medlemmer.  

Her bliver kommende arrangementer mm. også annonceret. 

Du finder linket til facebooksiden på vores hjemmeside, eller her 

https://www.facebook.com/groups/1655697724458318/ 

 

KONTINGENT 2020 

 

Husk at indbetale kontingent senest 31/12-2019 

 

Indbetaling kan ske til: Nordea 2259 6272979454 eller 
 

Ved indbetaling via indbetalingskort, skal følgende Gironummer bruges: 

+73 89475457 
 

Husk navn og adresse. 
 

 

 

http://www.slettenfritidsfiskerlaug.dk/
https://www.facebook.com/groups/1655697724458318/
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Referat fra bestyrelsesmøde 12.08.2019 
 
Af Jørgen Schønnemann 
 js20711001@hotmail.com 
 

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

Fraværende: ElseMarie, Kaj, 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. Allan formidler disse oplysninger videre til kassereren. 

2. Kassebeholdningen er på 54.636 kr. og vi har ingen gæld. Jørgen S redegør for 

økonomien og tilfredsheden ved skovturen til Hveen og for aften-havtur 7.8. alt OK. 

3. Der er tilkommet 3 nye medlemmer og vi er nu 72 medlemmer. Vi skal stramme op om 

tilmelding og betaling fra nye medlemmer, hvor Henrik er den centrale koordinator. 

4. De seneste 2 havture har haft god deltagelse og vi har god erfaring med JAWS og hendes 

skipper Peter. Den næste tur er 7. sept og vi indleder fiskeriet med at fange sild, som vi 

efterfølgende bruger til madding for makrelfiskeriet. Den 27. okt. har vi en fladfisketur 

og bestyrelsen har vedtaget, at lauget her betaler for en bakke orm for  hver deltager. 

Allan meddeler dette på facebook. 

5. Allan distribuerer info om vore to bankoaftener også på facebook.. Præmier skaffes som 

sidst af Jørgen Ø. For at undgå panik med fremskaf af borde og stole, forberedes i god tid 

opstilling af max. besøg. 

6. Jørgen. Ø fremlagde fakta om brevlotteri. Besværligheder med fremskaffelse af præmier, 

praktisk organisation og nødvendig salgskraft samt konkurrence til bankoaftener, betyder 

at vi koncentrerer os om banko og USA-lotteriet. 

7. Næste møde er mandag den 23. september kl. 19.00.  

  

mailto:js20711001@hotmail.com
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Referat fra bestyrelsesmøde 23.09.2019 
 
Af Jørgen Østergaard 
 

Tilstede: Ole, Allan, Ruben, Henrik, Jørgen Ø 

1. Formanden bød velkommen. 

Eneste kommentar til referat fra sidst var at antallet af medlemmer var 75. 

 

2. Kassebeholdningen er 54496 kr. 

Afregning for arrangementer og præmier: -1583,55 

 

3. 77 medlemmer. 

 

4. Havture 

De 2 ture med Jaws i august og september har været med tilfredsstillende deltagerantal 

- henholdsvis 22 og 16. Fiskeriet har dog været med blandet succes, der var vanskelige 

strømforhold at kæmpe med på begge ture. 

 

5. Bankospil 

Hvis der nogen der kan skaffe præmier, vil det være rigtig fint - kontakt Jørgen Ø. 

Deadline for at melde ind med præmier er 15.oktober. 

Deltagelse og opgaver til bankospillet aftales på næste møde. 

 

6. Vandposten 

Det er et problem at der ikke kommer flere indlæg og at det er Allan der skriver 90 %. 

Vi diskuterede forskellige alternative muligheder; fx brug af nyhedsbrev, Facebook, e-

mail og hjemmesiden. Videre diskussion på næste møde. 

 

7. Presse 

Det har været lidt dødt med kontakt til aviserne, Jørgen Ø har tabt modet lidt! 

Men der bliver lavet reklame for kommende fladfisketur og bankospil i både aviser og 

op Facebook. 

 

8. Næste møde bliver mandag den21.oktber kl.19 i foreningshuset 
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Referat fra bestyrelsesmøde 21.10.2019 
 
Af Jørgen Østergaard 
 

Tilstede: Allan, Ruben, Jørgen Sch., Ove, Ole, Henrik, Jørgen Ø. 

1. Formanden byder velkommen 

- Gennemgang af referat fra forrige møde - Ingen kommentarer. 

- Kopi af kørekort/Sygesikring - Elo og Henrik mangler 

 

 

2.  

Økonomi 

- Kassebeholdning - 53296 kr. 

- Tilskud til næste år er godkendt 

- Evaluering af afholdte arrangementer - ingen arrangementer afholdt siden sidst. 

 

3. Medlemmer - 78 medlemmer på nuværende tidspunkt - det er fortsat fremgang. 

 

4. Havture 

- Kvoter 2020 - mulighed for at vi aflyser turen slut marts. 

 

5. Kommende arrangementer 

- Bankoaften 7+28. november 2019 - Vi mødes kl.17. 

  Præmier osv. er på plads. 

 

6. Vandpostens fremtid - vi diskuterede hvordan vi får indlæg til Vandposten 

Konklusionen er at Vandposten udkommer for sidste gang 1.november. 

       Derefter overgår vi til nyhedsbrev der udsendes efter behov. 

            Vi forsøger at indsamle e-mail fra alle medlemmer. 

 

7. Presse- Vi bruger Facebook til konkurrence med mere og der er sendt omtale af 

banko og fisketur til Ugebladet, Ugenyt, Nordsjælland, Helsingør Dagblad og 

Frederiksborg amtsavis. 

 

8. Dato for næste møde - Mandag den 9.december kl.19 i Foreningshuset. 

 

9. Eventuelt 
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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: Ruben Andersen 

 Violvej 8 

 3400 Hillerød 

 

Revisor/Revisorsuppleant: Susanne Simonsen / Charlotte Vitting  

  

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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Datoer for Aktiviteter 

 

 

Dato Begivenhed Information 

Torsdag d. 7. november 2019  Banko i Strandlyst 
kl. 19.00 -  
 

Mødested: Strandlyst Sletten Havn 

Torsdag d. 28. november 2019 Banko i Strandlyst 
kl. 19.00 - 
 

Mødested: Strandlyst Sletten Havn 

Søndag d. 8. december 2019 Havtur - 7.00-12.00 
Deltager pris kr. 
250,00 som betales på 
dagen. 
 

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

Søndag d. 12. januar 2020 Havtur - 7.00-12.00 
Deltager pris kr. 
250,00 som betales på 
dagen. 

Torsk 
 
Mødested: Jaws m/s 
Helsingør Nordhavn, for enden af 
bro 20 

Lørdag d. 25. januar 2020 Nytårskur 
kl. 14.00 -  
 

Mødested: Strandlyst Sletten Havn 

Søndag d. 16. februar 2020 Generalforsamling kl. 
11.00 - 
 

Mødested: Strandlyst Sletten Havn 

Lørdag d. 22. februar 2020 Havtur - 7.00-12.00 
Deltager pris kr. 
250,00 som betales på 
dagen. 
 

Torsk 
 
Mødested: Jaws m/s 
Helsingør Nordhavn, for enden af 
bro 20 

 
Tilmelding til fisketure: Senest ugedagen før til Jørgen Schønnemann tlf. 2071 1001 

 

 

Se flere nyheder på vores hjemmeside: slettenfritidsfiskerlaug.dk 

  


