
 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. 12-04- kl. 17.00 

Tilstede: Allan, Ole, Ruben, Ove, Jørgen 

 

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

 

Dagsorden: 

 

1. Formanden byder velkommen 

  - Gennemgang af referat fra forrige møde 

 

2. Konstituering af bestyrelsen 

   - Næstformand - Jørgen  

   -  Referent - Jørgen  

   - Presseansvarlig - Allan 

  - Medlemsadministrator - Allan 

 

3. Økonomi 

   - Kassebeholdning - 83740 kr. 

   - Afregning af arrangementer - ikke klar endnu 

   - Evaluering af afholdte arrangementer - ingen udover generalforsamlingen 

 

4. Regnskab 

- Forståelse af udgifter jf. resultatopgørelse 2021 

 Ole forsøger at nedbringe udgiften i forbindelse med bogføringen. 

 

5. Medlemmer - vi er p.t. 60. 

 

6. Opfølgning på generalforsamling 2022 

    - Opfølgning - generalforsamlingen foregik i god ro og orden. 

  - Nyt Pointsystem - de nye regler lægges på hjemmesiden. 

Bestyrelsen vedtog, som et forsøg i dette år - gældende fra dags dato, -  at alle fisk fanget 

på fælles ture tæller i konkurrencen til årets fisker. Dog ikke fisk der ikke må hjemtages. 

  - Hornfisketur - der afholdes en hornfisketur 

 

7. Havture - Fladfisketur den 8/5 - her er der en gratis bakke orm til hver. 

 

8. Kommende arrangementer  

                          

  - 22. april 36 års fødselsdag i Strandlyst (fredag) kl. 17.00 

     Allan køber ind, Jørgen sørger for oksefilet 

     Hvem kommer og hjælper med opstilling kl.16? 

1.maj  Hornfisketur på Kronborg pynten kl.7.00-10.00 

-           20. august Skovtur (Jørgen) Der arbejdes å en tur til Søfartsmuseet og         

frokost på Københavneren. 

 

 

- Banko: 2/11 og 16/11 ▪ Generalforsamling 2023 - 5/3 – Lokaler er booket 



 SLETTEN FRITIDSFISKERLAUG  
Foreningshuset ◦ Sletten Havn ◦ 3050 Humlebæk 

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

  

E-MAIL ADRESSE: formand@slettenfritidsfiskerlaug.dk 

 

9.  Næste møde er tirsdag den 14.juni kl.17 

 

10.  Eventuelt - Allan har påtalt overfor borgmesteren at vi ikke har et klublokale. 

 

 Svaret var at kælderen stadig ikke var helt tør. 

 

 


