
 SLETTEN FRITIDSFISKERLAUG  
Foreningshuset ◦ Sletten Havn ◦ 3050 Humlebæk 

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

  

E-MAIL ADRESSE: formand@slettenfritidsfiskerlaug.dk 

Referat af Bestyrelsesmøde d. 12-09- kl. 17.00 

 

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

Tilstede: Allan, Elo, Ruben, Henrik V, Jan, Henrik, Jørgen 

Dagsorden: 

 

1. Formanden byder velkommen 

  - Gennemgang af referat fra forrige møde - det er ok - ingen bemærkninger. 

 

2. Økonomi 

   - Kassebeholdning - 75.684 kr. 

   - Afregning af arrangementer - ikke afholdt nogen. 

   - Evaluering af afholdte arrangementer 

   - Skovturen blev aflyst - der var kun var 7 tilmeldte. 

Vi prøver at gennemføre arrangementet midt i marts eller april 2023. 

 

3. Medlemmer - 65 medlemmer. 

 

4. Havture  

En mulighed er at gæstepladser skal være dyrere. 

 

  - Fordeling af pladser på havture 

   - Først til mølle / Lodtrækning 

Det er forbudt at sætte mere end en stang op, og der må ikke reserveres pladser 

til andre. Forsøges på årets sidste 3 ture. 

    - Se bilag 

 

 

5. Kommende arrangementer  

  - Andre idéer? 

   ”Skovtur” forsøges gennemført i marts/april 2023. 

 

- Banko: 2/11 og 16/11 

 Husk at skaffe præmier og afsætte dagen til hjælp!!!! 

 

- Generalforsamling 2023 - 5/3 – Lokalet er booket 

 

6.  Dato for næste møde - onsdag 26.oktober kl.17 

 

7.  Eventuelt 
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Fordeling af pladser på ture. 

 

Der var været en del debat om fordelingen af pladser på turene, nogle møder meget  

tidligt op for at få de potentielt gode pladser, mens andre føler sig unde chance for en 

”god” plads hvis man ikke møder op 3 timer før afgang. 

I første omgang ændrede Jørgen Ø, og Allan det til at vi trak lod, men det skabte god debat i ugen 

efter, og Allan besluttede at køre videre med det gamle. 

 

Der er en del argumenter frem og tilbage: 

 

- Ændres metoden midt i sæsonen kan det få konsekvenser for konkurrencen om Årets fisker 

- Det er ikke rimeligt at man skal møde op 3 timer før for at få en god plads 

- Det er ikke rimeligt at ændre systemet fordi andre ikke gider at stå tidligt op 

- Hvis ikke jeg får den ”dårlige” plads jeg plejer så kan jeg af helbredsmæssige grunde ikke 

deltage mere, og så er vi 3 der melder os ud 

- Det er ikke rimeligt at én person møder tidligt og reservere pladser til 2,3,4 andre 

- Kan jeg ikke sidde ned regelmæssigt kan jeg ikke deltage 

 

Løsninger til debat: 

 

a. Vi forsætter med det nuværende 

 

b. Vi indfører lodtrækning, og tillader grupper op til 4 personer plus børn. 

Model:  

Lodtrækning foretages 45 minutter før afgang, så man kan nå at rigge til og betale. 

Bådens pladser markeres med numre, startende med første plads ved styrbord 

bagerst og med uret. 

Alle trækker et lod, som gruppe trækker man kun et lod 

Trækker man nummer 1 stiller man sig ved plads nr. 1. Er man en gruppe fylder man 

op fra plads nr.1. Trækker man nr. 2 fylder man op efter nr. 1. 

 

c. Vi forsætter med det nuværende men med ændringer om at man ikke må reservere 

pladser til andre. Man skal være tilstede for at kunne reservere en plads. 

 

   


