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Sletten Bådeklub

Forårsklargøring
Høringsmøde – visioner

Standerhejsning
Ekstraordinær generalforsamling

Dygtige optimister udtaget til VM og NM
Tursejlads i august

Sommerfest med dans
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Formanden har ordet ....

De ”nye partier”. 
Gassen er gået af de gamle!
Hvad gør vi? 
Sommeren og dansefesten! 

De ”nye Partier”.
Her i valgperioden kan det konstateres, at det er de 

nye partier, der er ved at tage over og har medlems-
fremgang. Tendensen er den samme i Sletten Bådeklub. 
De ”nye”, ungdommen og kajaksejlerne, har i den grad 
taget over i forhold til de ”gamle”, kølbådssejlerne. 

Niels Ole Sloths hold af sejlere, hjælpende forældre 
og trænere rider i øjeblikket på en bølge af medlems-
fremgang og gode resultater, så det er en fornøjelse 
at følge med i, hvor godt det går de unge. At Sletten 
Bådeklub er kommet på landkortet, er i høj grad ung-
dommens skyld.

Pernille Gøttlers kajakafdeling kører ligeledes rigtig 
flot. Det strømmer til med nye kajakroere, ikke mindst 
fordi klubben har 5 helt nye kajakker at kunne tilbyde. 
Det er en fornøjelse tirsdag og søndag at se så mange 
kajakroere på vandet, der træner i rulninger og anden 
sikkerhed under kyndig vejledning. 

Gassen er gået af de gamle!
Der sejles stadig onsdagssejladser, men det bliver 

desværre færre og færre, der deltager. I år er der således 
kun 9 tilmeldte både. Selv om intentionerne er at få flere 
ud og sejle kapsejlads, så er interessen eller tiden der 
ikke. Når der deles præmier ud efter sejladserne, er det 
ofte de samme, der hver gang får præmier, fordi vi ikke 
er flere. Det er ikke holdbart i længden!

Der har i foråret været gode foredrag, hvor der kun 
kom ca. 15 personer!!

Der er i skrivende stund 812 medlemmer i klubben, så 
jeg beklager meget, specielt overfor foredragsholderne, 
den manglende opbakning om klubbens arrangementer. 

Hvad gør vi?

I næste nummer af Søhesten vil der være et spørge-
skema, hvor bestyrelsen/redaktionen vil spørge med-
lemmerne om, hvad de gerne vil med klubben, og hvor 
De ser, at der er behov for forbedringer og tiltag.

I foråret havde Kommunen et arrangement i Hum-
lebæk Centret, hvor man på et stort foto af Humlebæk 
kunne markere, hvor man synes, der er bedst at være i 
området. Langt de fleste markerede Sletten Havn. Vi har 
i hvert fald området, men mangler vi udfordringerne og 
tilbudene?

Sommeren og dansefesten.
Heldigvis er det sommer. Nogle skal ud at rejse, og 

heldigvis er vi stadig mange, der tager sommerferien til 
søs i danske -, svenske - eller tyske farvande. Spændende 
er det. Hvordan bliver vejret, vil vinden være gunstig?

Sommeren byder også på en sommerfest eller rettere 
en dansefest. Vi synes,  jubilæumsfesten var så vellyk-
ket, at vi vil prøve at lave en tilsvarende fest   - fredag d. 
21. august kl. 18.30. Middagen bliver i klubhuset, hvis 
vi kan være der, ellers bliver det i teltet på terrassen. Har 
du / I lyst til at vise lidt sammenhold i vores gamle klub? 
Meld jer til på hjemmesiden og mød op til en forhåbent-
lig hyggelig aften.   

God sommer.

_/) _/) _/)   Johannes Kildeby   
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                  Nyt fra bestyrelsen

Johannes Kildeby
Formand

Knud Sant
Kasserer

Niels Ole Sloth
Ungdomsafdelingen
optimist & 29’er

Jesper Jespersen
Materiale vand

Per Tullberg
Materiale land

Pernille Gøttler
Suppleant 
Havkajak-udvalg

Erik Møller-Madsen
Suppleant
Web-master

I sidste nummer af Søhesten skrev vi under denne overskrift, 
at vi fremover vil informere mere præcist om hvad der sker 
på bestyrelsesmøderne. Der har således været afholdt tre 
bestyrelses-møder, med referater på i alt 11 sider. Pladsen til 
rådighed her i Søhesten gør det derfor vanskeligt, at referere 
alle punkter. Vi må således nøjes med de større og mere bety-
dende punkter.

Økonomi
Enhver god klub har brug for en god økonomi, for at tilbyde 
medlemmerne et attraktivt medlemskab. Klubbens nye regn-
skabssystem er stadigt nyt, og i den seneste periode har forbe-
redelserne til årsregnskabet og budgettet for 2015 fyldt meget. 
Der er temmelig meget at lære og ændre, før vi kan vise et 
regnskab for de enkelte udvalg, og dermed se hvad de enkelte 
aktiviteter trækker af medlemskontingenter osv. Mange besty-
relsestimer er gået med denne opgave, men nok endnu flere for 
Annette og Knud. Men det bliver godt det er vi sikre på.

Aktivitetsudvalget
Bestyrelsen har vurderet, at et arrangement som f. eks. Ande-
spil skal give et større overskud, set ikke mindst i lyset af det 
meget store antal sponsorpræmier der er tale om. Vi kan ikke 
være bekendt over for byens handlende, at præmierne vindes 
for en ganske beskeden indsats. Et andespil er som et lotteri, 
det er med til at hjælpe klubbens økonomi.

Kabysudvalget
Vi har i bestyrelsen talt om muligheden for at ændre lidt på 
udsmykningen i klubhuset, for herunder at gøre plads til et 
område hvor klubbens sponsorer kan have deres logoer mv. 
præsenteret. Det fortjener de, og det vil forhåbentligt skærpe 
interessen for at blive sponsor.

Sejladsudvalg
Udvalget har haft travlt med flere møder med Nivå Bådelaug 
om tættere samarbejde i kredsen af sejlklubber i den nordvest-
lige del af Øresund. Der har ligeledes været afholdt møde med 
disse klubber, der alle ser positivt på et samarbejde inden for 
flere dicipliner. 

Teknisk udvalg
Der har været brugt megen tid på at evaluere de tilbud der 
er kommet på en tiltrængt ny spildevandspumpe. Alle husker 

  Aktivitetskalender   2015
September:

1. Optimister og 29er træning
2. Onsdagssejlads
3. optimister og 29er træning 
5. Hven rundt – Helsingør
8. Optimister og 29er træning
9. onsdagssejlads
10. optimister og 29er træning
13. Distancesejlads kølbåde
15. Optimister og 29er træning
16. onsdagssejlads
17. optimister og 29er træning
20. Kølbåde
22. optimister og 29er træning
24. Optimister og 29er træning
 29. optimister og 29er træning
 
	 	 	 Se	flere	informationer	på
	 	 	 www.slettenbaadeklub.dk

Juli:
    01.- 03.  Optimister og 29er sommersejlads for        
     egne sejlere

    01. Onsdagssejlads 

    02. Optimister og 29er træning 

    06. - 10. Sommersjov optimister – Fredensborg  
 kommune Sletten

       

August:

02. - 07. Ungdomsafdelingens sommerlejr i 
 Nykøbing Sjælland
05.  Onsdagssejlads 
08. - 09. Kajak rullekursus
08.  Optimister CUP Espergærde
11. Optimister ABC og 29er træning 
12.  Onsdagssejlads 
13.  Optimister ABC og 29er 
15. Klubmesterskab SB, optimister og 29'er 

   15. - 16.  Weekendtur sejlere –    
 se mere inde i bladet

18. Optimister ABC og 29er træning
19.  Onsdagssejlads 
20. Optimister ABC og 29er træning 
21.  Sommerfest start kl. 18.30   

 Se nærmere inde i bladet
23. Sletten CUP 
25. Optimister ABC og 29er træning
26. Onsdagssejlads 
27. Optimister ABC og 29er 
28. - 29. Molich X  
 Havnefest 

	 Næste	nr.	af	Søhesten
  

 Søhesten nr. 69 udsendes september   
 2015.  
 Artikler og billeder skal afleveres   
 til redaktionen senest den 
 17. august 2015. 
 
 Forsidebillede: Forårsklargøring
      Pelle Sørensen    

   Redaktionen:      
      Ansvarshavende redaktør: Anette Hjuler

Oplagstal: 675   
Tryk: Ilsted tryk 49180105.





Formand  
Johannes Kildeby
Baunebjergvej 107
3050 Humlebæk
jok@alectia.com
Mobil:  20 10 43 04
Kasserer
Knud Sant
Strandhøjsvej 5
3050 Humlebæk
ks@valcon.dk
Tlf.:   49 15 16 22
Mobil:  40 20 07 72
Bestyrelsesmedlemmer
Jesper Jespersen
Gl. Strandvej 286
3050 Humlebæk
jesper.jespersen@sas.com
Tlf.:  49 19 11 10
Mobil:  51 38 77 78
Niels Ole Sloth
Kystvej 31 A
3050 Humlebæk
niels@assurancepartner.dk
Mobil:  28 11 20 31
Per Tullberg
Dageløkkevej 78
3050 Humlebæk 
per.holmgaard@lexmark.dk
Mobil:  23 38 88 23
Suppleanter
Pernille Gøttler
Langebjergvej 320 C
3050 Humlebæk
pernillegottler@webspeed.dk
Mobil:  41 53 20 21
Erik Møller-Madsen
Ravnsbjerggårdsvej 206
3480 Fredensborg
emm@canon.dk
Mobil:  21 64 52 14

Aktivitets udvalg
Karsten Frese, formand
Stubbedamsvej 57 B
3000 Helsingør
frese@mbuna.dk 
Tlf.:  49761305 
Mobil:  201504 27

Kabys udvalg
Per Tullberg
(se bestyrelsen) 
Sejlads udvalg
Johannes Kildeby
(se bestyrelsen)

Ungdoms udvalg
Linda Cerup-Simonsen
Teglgårdsvej 133
3050 Humlebæk
linda.cerup.simonsen
@gmail.com
Mobil:  28 30 47 42

Teknisk udvalg
Anders Bilde-Sørensen
Bregnevænget 38
3050 Humlebæk
abs@c.dk
Tlf.:   49 19 25 88
Mobil:              40 20 29 93

Havkajak udvalg
Pernille Gøttler
(se suppleanter)

Kabyssen
Jacob Stougaard
Gerdavej 13
3060 Espergæde
stougaardjacob@hotmail.com
Tlf.: klubben 49 19 15 48
Mobil:  27 26 86 41

Klubblad
Redaktion og annoncer
Anette Hjuler
anettehjuler@gmail.com
tlf. 22 14 63 64

Klubmåler
Per Henriks
perhenriksdk@gmail.com
Mobil:  26 16 09 90

Klubbens hjemmeside
www.slettenbaadeklub.dk

Web-master
Erik Møller-Madsem
(se  suppleanter)

Klubben
Sletten Bådeklub
Sletten Havn 10
3050 Humlebæk
CVR-nr.: 302 184 34

Bankforbindelse
Handelsbanken i Fredensborg
Sletten Havn
Havnefoged
Ole Hjort og Mikkel Askman
Tlf.:  49 13 27 72
Mobil:  20 40 27 72

Bestyrelse og udvalg
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KABYSSEN 
v/Jacob Stougaard     

Frokost:
Mandag – søndag kl. 12.00  - 15.30

Aftenmenu:
Mandag – Lørdag kl. 18.00 – 21.00

          Søndag 18.00 - 20.00                    
 

Søndagsbuffet:
Kl. 12.30 – 15.30

Vi laver også mad ud af huset.

Selskaber: Konfirmation, 
barnedåb, bryllup, fødselsdage etc.

Ring og hør nærmere

Kabyssen 
tlf. 4919 1548  - 2726 8641

Sletten Havn 10  - 3050 Humlebæk

Fra	11.04.	-	24.10.	2015

Nyt fra redaktricen

Da jeg var barn, må min mor have været kasserer i 
Aarhus Dameroklub, for hun forlod mig sommetider 
til naboens overvågning, for hun skulle ud for at ” 
kradse penge ind” hos roerne for deres kontingent.
I dag går sådan noget jo meget nemmere, men der 
skal alligevel sommetider åbenbart ”kradses ind”.
Da jeg - med kort varsel - har påtaget mig jobbet 
som redaktør af Søhesten, posten skal ud, er der til 
dette nummer heldigvis en masse gode billeder fra 
forårsklargøring, standerhejsning, dåb og demo af 
fine kajakker, tekster og billeder fra dygtige optimi-
sters flotte resultater og meget mere.

Men, det vil være så hyggeligt, hvis I - til næste 
nummer af Søhesten med deadline d. 17. august - vil 
sende tekster og fotoes i rigtig god tid og i en lind 
strøm, så bliver arbejdet med opsætning og lay out 
noget nemmere – tror jeg.

Som ”ikke sejler” håber jeg selvfølgelig, at jeg 
formår at få alt med i bedste sejlersprog. Jeg er en af 
de mange, der bare nyder Kabyssens gode mad og 
deltager i de arrangementer, som Aktivitetsudvalget 
stabler på benene, og det er jo heller ikke så ringe. 

Da jeg i starten af 1980'erne kom i klubben som opti-
mistmor – min søn sejlede sammen med bla. Jacob!! 
- skulle de små poder til dagens aftersailing altid tage 
resultaterne af dagens sejlads ”med et gran salt”, og 
jeg er sikker på, at de ikke ”forstod 1 meter”.

Jeg vil næsten ikke være bekendt at skrive noget om, 
hvordan min søn af og til kom op til os i tennisklub-
ben, drivvåd i sit regntøj, efter et havari. Pinligt, og 
han blev heller ikke Danmarksmester eller noget, der 
nærmede sig. Senere var han dog med til at vinde et 
romesterskab i 8'er med styrmand i Californien.

Dejligt at læse både her og der i teksterne, at de i dag 
åbenbart klarer sig rigtig godt, og at der stadigvæk 
er forældre, der bakker op, bringer og henter og ”står 
med sorte rande omkring øjnene” - fra kikkerten - 
som en af de ihærdige forældre fra way back sagde 
til os. 
Stor tak til Winnie fra Ilsted tryk for den uvurderlige 
hjælp til dette nummer af Søhesten.

Anette Hjuler
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I dette nummer af Søhesten har vi brugt de fleste kræfter på at beskri-
ve arbejdet med vores vision for Sletten Bådeklub og den udvidelse 
af vores faciliteter, der blev omtalt i sidste nummer af Søhesten og 
som mange også hørte om på generalforsamlingen. Dog vil vi ikke 
springe helt over, hvad der ellers er blevet behandlet på de seneste 
bestyrelsesmøder.

På den ”maritime” side kan vi glæde og over stor aktivitet i 
ungdomsafdelingen med 10-12 nye optimister, der med krum hals 
har kastet sig ud på havet som kaptajner på eget skib. Også de større 
børn er i gang og har allerede gjort Sletten Bådeklub hæder rundt i 
landet, som I kan læse andetsteds.

Kajakafdelingen blomstrer ligeledes og har udsolgt for opbevaring 
af kajakker, og også de kurser, der i år udbydes, overtegnes hurtigt. 
Det er rigtig dejligt, at Pernille med sin dedikerede energi har fået 
etableret en så velfungerende kajakafdeling.

Der er dog et område i bestyrelsen, hvor vi ikke er tilfredse. Det 
er seniorernes deltagelse i kapsejladser. Der er p.t. kun 9 både fra 
Sletten! Vi har endnu ikke fundet de vise sten til at få flere både på 
havet. Det er desværre et problem, som alle bådeklubber oplever.  
På ”landsiden” er der ro om Kabyssen, der jo stadig kokkererer til 
alles allerstørste tilfredshed. 

Søhesten har været ramt af en kortvarig grundstødning, men er 
nu bragt flot igen, idet Anette Hjuler har sat alle pumper ind for at 
holde Søhesten oven vande. Dette vil resultere i en udgave en smule 
forsinket, men det er vi alle meget tilfredse med, og det håber vi 
naturligvis også, I bliver meget snart.

Johannes Kildeby
Formand

Knud Sant
Kasserer

Niels Ole Sloth
Ungdomsafdelingen
optimist & 29’er

Jesper Jespersen
Materiale vand

Per Tullberg
Materiale land

Pernille Gøttler
Suppleant 
Havkajak-udvalg

Erik Møller-Madsen
Suppleant
Web-master

Tursejlads
Lørdag d. 15. - søndag d. 16. august 2015.
Sletten Bådeklub fastholder succesen fra sidste år med en tursejlads 
”hinsidan”. Kom og vær med – sæt X i kalenderen! 
En tursejlads for alle med båd – sejlbåd, motorbåd eller kajak.
Især i år venter vi, at flere kajakker deltager.

Turen går sikkert til Hven, men herom senere.
Tilmeld dig på: knud@sant.dk eller på Sletten Bådeklubs hjemme-
side.
Inden afgang lørdag d. 15.august holdes et skippermøde i klubben 
kl. 10.00.

Her vil vi orientere om turens praktiske forhold.
Hver båd medbringer selv mad – og drikkevarer. Der er fælles aktivi-
teter om eftermiddagen og fælles spisning om aftenen. 
Havnepenge betaler man selv, men der er ikke noget deltagergebyr. 
Knud Sant, kasserer

                  Nyt fra bestyrelsen
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Igen i år har alle ungdomssejlere i Sletten 
Bådeklub mulighed for at starte sommerferi-
en med masser af sejlads. I uge 27 fra man-
dag 29. 6. til fredag den 3. 7. alle dagene kl. 
09.00 - 15.00 er sejlerne velkomne. 

Vær omklædt, jollen tilrigget og klar til 
skippermøde med trænerteamet Stephanie, 
Lea & Jonas kl. 09.15.

I uge 28 er ungdomsafdelingen i Sletten Bå-
deklub igen med i sommerferieaktiviteterne 
for skolebørn i Fredensborg Kommune. 

Skolebørn, der ikke allerede er medlem 
i Sletten Bådeklub med lyst til at lære at 
sejle optimistjolle kan tilmelde sig via 
http://www.fredensborg.dk/oplevelser/
ferieaktivitet+-+upload

Tilmeldingen starter den 12. juni 2015 kl. 
19.00. 
Til info blev alle 13 pladser på opti-holdet i 
Sletten Bådeklub sidste år booket i løbet af 
bare 4 minutter efter at tilmeldingen åbnede.

I uge 32 drager ungdomsafdelingen - Tradi-
tionen tro - på sejlerlejr sammen. Du og din 
familie inviteres til at deltage. Sejlerlejren 
ligger - som de tidligere år- i uge 32 - den 
sidste uge af skolesommerferien.

Vi tager af sted søndag morgen den 2. 8. og 
kommer hjem fredag aften den 7. 8.
Farvandet omkring Nykøbing Sjælland havn 
er perfekt for Slettens sejlere, såvel for vores 
helt nye sejlere, som for de mere erfarne.
Logistikken på havnen er perfekt med en 

stor plæne mellem klublokalet og slæbestedet, så 
vi har plads til både joller og telte. 

Sejlerlejren er en gammel tradition, som går 
ca. 35 - 40 år tilbage i klubbens historie. De 
seneste år har vi være ca. 50 sejlere, søskende og 
forældre afsted. Vi håber, I har lyst til at deltage. 
I løbet af ugen vil der blive sejlet en masse, men 
også badet og hygget sammen med de andre 
sejlere og forældre.

http://www.slettenbaadeklub.klub-modul.dk/cms/
ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=39

Søndag den 23. august 2015 afholder vi Sletten 
Cup for optimist, 29er, Zoom8, Feva, Tera ud 
for Sletten Havn. Har du lyst til at hjælpe med 
praktiske gøremål på dagen så send en mail til 
niels@assurancepartner.dk
Mere info http://www.slettenbaadeklub.
klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.
aspx?ContentPageID=20
 
 

Ungdomsudvalget

Kære	sejlere	og	forældre
Anton K. Andersen Sletten Sailing Team kunne i weekenden d. 6. -7. juni stille sig øverst på podiet, 
som samlet vinder af Torm Grandprix stævnet på Furesøen. 

Anton er som landets p.t. 3. bedste optimistjollesejler på ranglisten udtaget til at repræsentere Dan-
mark ved det kommende Verdensmesterskab i Polen i august måned. Silje Cerup-Simonsen og Carl 
Emil Sloth udtaget til junior Nordiske mesterskaber i Finland i juli.
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Arbejdsweekend - forårsklargøring
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Arbejdsweekend - forårsklargøring VAGN & LARS JOHANSEN
Tømrer- og Snedkerfirmaet ApS

 Porthusvej 8A
 3490 Kvistgård
 Telefon: 49 17 71 41
 Telefax:  49 17 71 31

Lars Johansen  mobil:  20 26 03 36
Vagn Johansen  mobil:  40 21 74 69
Karsten Meldgaard  mobil:  20 44 05 67

Ostemanden i Humlebæk
Vi sælger oste 
med karakter og 
smagsnuancer, nogle 
egenskaber man ikke kan 
fremelske i de moderne 
"almindelige" oste.
Ostene er lavet på et 
mejeri, i ostekar og vendt 
i hånden af mejeristen, og 
det kan smages….

Kom ind og smag en "rigtig" ost

de er ikke dyrere, bare bedre...

Vi kan det meste...
- Osteborde
- Tapaspølser
- Lækre vine
- Specialiteter
- Tips og Lotto
- GLS pakkeshop
- og meget mere.

Humlebæk Strandvej 52, 3050  Humlebæk   29 36 05 62
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Sletten Bådeklubs Klubmesterskab

Til Sletten Bådeklubs Klubmesterskab for kølbåde indgår i år 18 sejladser af onsdagssejladserne, 
hvoraf de 13 bedste resultater tæller. De første to sejladser i april vil være tune-up sejladser som ikke 
tæller med til klubmesterskabet.

Sundet NØ: Samarbejdet med Helsingør, Snekkersten, Espergærde, Humlebæk, Nivå, og 
Sletten.

Nedenstående sejladser som Sletten Sejlere kan deltage i. Nærmer oplysninger vil blive tilsendt og 
ophængt på klubbens opslagstavle.

Espergærde:   Søstjernen 22.-23. aug.

Helsingør:   Hven Rundt 05. sep.

Helsingør:   Pantaenius Big Boat, den 29 - 30 aug.

Sejladsudvalget

Bliv klog før skade.
Er skaden først sket, er der for sent! Med Pantaenius som 

forsikringspartner er du dækket ind 12 måneder om året, 365 dage om 
året, i vand eller på land. Du vil opdage, at forsikringsbetingelserne er let 
gennemskuelige og ikke indeholder ubehagelige undtagelser skrevet med småt.

Tyskland · Storbritannien · Monaco · Danmark · Østrig · Spanien · Sverige · USA · Australien

Pantaenius A/S · Østerbro 11 · 7800 Skive · Tel. +45 9751 3388 · info@pantaenius.dk

www.pantaenius.dk
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Sommerfest med middag 
og dans.

afholdes i klubben fredag 
d. 21. august

Vi mødes kl. 18.30 til velkomstdrink 
 kl. 19 serverer Jacob en 2 retters menu, 
 hovedret og dessert.

Underholdningen og musikken til den efterføl-
gende dans  er i gode hænder hos ”far” Preben, 
som vi kender fra  ”The Spirit of New Orleans” 

Pris: kr. 300 
 
Tilmelding: via klubbens hjemmeside eller på 
opslag i klubben. 
Hvert medlem kan - foruden sig selv -
tilmelde én gæst. 

Deadline søndag d. 16.8. og som altid,
er tilmelding bindende.

På gensyn til en festlig aften    

Aktivitetsudvalget

Stedet hvor du fi nder...

 

... professionel vejledning &

 betjening af sejlere

...stort udvalg

i bådudstyr og

sejlertøj

Nordhavnsvej 9   3000 Helsingør
Tlf. 49 20 00 44

www.kronborgmarine.dk

www.kronborg-baadudstyr.dk
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Foredrag med Rasmus Viltoft
Mandag den 20. april havde klubben besøg af Rasmus Viltoft.
Rasmus har sejlet optimist fra Sletten som ung, og hans far, Henrik Viltoft, var en meget vellidt person og ung-
domsleder i Sletten Bådeklub.
Rasmus har igennem flere år været med i eliten i Match Race og er i dag regerende Danmarksmester. 
Sletten Bådeklub havde inviteret Rasmus til at holde et foredrag om Match Race. 
Det var første gang Rasmus optrådte og fortalte om karrieren. Han fortalte, hvordan man når toppen, hvor kompli-
cerede reglerne egentlig er, og hvordan taktikken er fra før start og under selve matchrace sejladsen. 
For sejlerkyndige et rigtig flot og lærerigt foredrag, som havde fortjent at flere end 15 personer, her iblandt familie 
og venner, var mødt op. - Tak til Rasmus for et flot foredrag - Johannes 

Alt i nybygning og reparationer

HUMLEBÆK BÅDEVÆRFT APS
Gl. Humlebæk Havn • 3050 Humlebæk • Telefon 49 19 03 10 • Telefax: 49 19 32 04

Ilsted Tryk ApS Nivå Stationsvej 1, 2990 Nivå  
Tlf. 49 18 01 05 • post@ilsted.dk • www.ilsted.dk

Har du tanker om at skrive dine erindringer,
trykker vi for dig - fra 1 eksemplar og opefter.

Du kan levere færdigt materiale eller vi kan 
scanne fotos og hjælpe dig med at lave en færdig bog.

Ilsted Tryk
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Anton	blev	samlet	vinder	af	Torm	Grandprix	3.	ranglistestævne	og	er	ligeledes	udtaget	til	VM.

optimistjolle - sejlere sejler sig til 
VM udtagelse. 

Sidste år sejlede Jonas Ullmann sig 
til en VM udtagelse men kunne ikke 
deltage og måtte derfor give sin plads 
til den næste i rækken. Det er de 
fem bedste sejlere over de første tre 
ranglistestævner, der udtages til VM.

Slettens øvrige A-sejlere placerede 
sig således: 

Silje Cerup-Simonsen 46., Carl Emil 
Sloth 54., Albert Weber 67., Astrid 
Marie Frandsen 74. 
Silje Cerup-Simonsen og Carl Emil 
Sloth er sammen med 20 drenge og 
20 piger udtaget til at repræsentere 
Danmark ved NM i Findland i juli.

Victor Melchior sluttede i B-feltet 
som nr. 19. ud af 26 efter 8 sejladser. 
Flot flot indsats fra Victor!

Anton K. Andersen - Sletten Sailing Team vinder 
årets 3. Torm Granprix ranglistestævne og er 
udtaget til VM

Efter tre sejladser lørdag og fire sejladser søndag 
med serien 2, 2, 6, 4, 1, 9, 3 alle i det herligste 
blæsevejr kunne Anton K. Andersen Sletten Sailing 
Team stille sig øverst på podiet, som vinder af 
forårets tredje og sidste ranglistestævne, som blev 
afholdt i weekenden den 6-7. juni på Furesøen.

Forholdene var ideelle for Anton, der elsker masser 
af blæsevejr. Vinden befandt sig stort set hele 
tiden mellem 7 m/sek og 10 m/sek med lidt mere i 
stødene, så det var rigtig Anton-vejr. 
Anton sejler med et nyudviklet  sejl fra UK, som 
fungerer helt perfekt under netop disse vindforhold.

Anton er samtidig med andenpladsen på ranglisten 
over bedste Danske optimstjolle - sejlere blevet 
udtaget til at repræsentere Danmark ved VM, som 
afholdes sidst i august måned i Polen. 
Det er således andet år i træk at Slettens dygtigste 

I Zoom8 leverede Jonas Ullmann en super flot sam-
let 3. plads over 9 sejladser. Meget flot som næsten 
nystartet Zoom-sejler.

I C - ny sejlede Noah Zacharias Hedelund Davidsen 
sig ind på en flot samlet 7. plads ud af 23 sejlere 
over 7 sejladser. Det er Noahs første stævne overho-
vedet, så det er en virkelig flot indsats. 

Florien Verbeek Hougaard kom ind på en samlet 22. 
plads.

I C feltet overraskede Valdemar Bojsen-Møller alt 
og alle og sejlede sig ind på en samlet 3. plads ud af 
de 30 startende sejlere. Flot indsats. 

Andreas Runge Poulsen sejlede sig til en samlet 21. 
plads. Anton Bruun på en samlet 29. 

Andreas Freytag Larsen og Carl-Emil Weber sejlede 
ud men kunne ikke gennemføre sejladserne pga for 
meget vind.

Niels Ole Sloth 
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Standerhejsning

Nu går våren gennem Sletten!
En lille omskrivning af Niels Clemmensen og Sigfred Pedersens vise fra 1933, men våren eller foråret 
indfandt sig virkelig lørdag den 11. april på Sletten Havn  til stander hejsningen i Sletten Bådeklub.
Optimistsejlerne havde allerede fra kl. 9 været på færde med at gøre jollerne klar til sæsonen rigtig starter, 
og da Erik Otto præcis kl. 12 skød kanonen af ud over Øresund, var terrassen fyldt med medlemmer incl. 
mange af de meget unge sejlere og nogle af deres forældre.
Henrik Madsen havde hvervet med at hejse standeren, og formand Johannes Kildeby holdt talen, som 
kan læses et andet sted i bladet.
Efter de tre HURRA  råb var der lejlighed til at snakke med såvel nye som gamle medlemmer af  klubben, 
som måske ikke have set hinanden i vinterens løb. 
Kl. 12.30 løb den ekstra ordinære generalforsamling af stablen med indledning af formanden og med 
Per Brinck - Lund som en altid veloplagt dirigent. De på den ordinære generalforsamling foreslåede 
vedtægtsændringer blev endelig vedtaget, og formanden kunne oplyse, at klubbens love nu vil blive lagt 
på klubbens hjemmeside, så alle kan se dem.
Herefter lød programmet på dåb af den nye RIP, som Fredensborg Kommune havde sponsoreret med de 
50%.  Der var også fem nye kajakker ,som  skulle døbes. Dette hverv var overladt til borgmester Thomas 
Lykke Pedersen med assistance af Per Frost Henriksen. 
Dåben foregik helt efter forskrifterne med en lille tale af borgmesteren og champagne udover båd og 
kajakker. Herefter fik borgmesteren en lille prøvetur i RIP’ en, så han kunne se, hvad det egentligt var, 
kommunen havde spenderet penge på, med Erik Møller Madsen ved roret - og begge  selvfølgelig behø-
rigt udstyret med redningsveste.

Billeder: Pelle Sørensen - Tekst: Ingrid B. Sørensen

15

Standerhejsning

Sletten Bådeklub
  
Referat af ekstraordinær generalforsamling lørdag den 11. april 2015 kl. 12.30 i Bådeklubben

I forbindelse med Sletten Bådeklubs standerhejsning 2015 var der indkaldt til ekstraordinær generalfor-
samling for at få endelig vedtaget en række ændringer af klubbens vedtægter, som konsekvens af at Klub-
ben er medlem af Dansk Kano - og Kajak Forbund, og at Klubben nu administreres via Klub-Modulet. 
Endvidere skal Klubbens generalforsamling senest holdes i marts måned mod hidtil februar måned. Alle 
vedtægtsændringerne var vedtaget på den ordinære generalforsamling, onsdag den 18. februar 2015.
Omkring 60 medlemmer deltog i den ekstra generalforsamling.
   Formanden, Johannes Kildeby, bød velkommen til den ekstra generalforsamling og foreslog på besty-
relsens vegne valg af Per Brinck-Lund som dirigent, hvilket forsamlingen tiltrådte. Alle vedtægtsændrin-
gerne blev endelig vedtaget uden debat.
   Formanden takkede efterfølgende dirigenten for varetagelsen af hvervet og lovede, at Klubbens love nu 
vil blive rettet til og skrevet ind på Klubbens hjemmeside.

Lars Dyrskjøt - Referent

Herefter var den officielle del af arrangementet overstået, men ganske mange blev tilbage og hyggede sig 
i det dejlige forårsvejr og  nogle lod Jacobs dejlige frokost buffet smage til slut.

Ingrid Sørensen 
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Kajakafdelingen
Så er kajaksæsonen rigtig skudt i gang. Vores 
flotte nye klubkajakker har allerede fået flere nye 
medlemmer ud på vandet. 

Nogen er mest til en stille tur op langs kysten, 
mens andre gerne kaster sig legende i det kolde 
vand og øver redninger og teknik. I start juni 
har vi EPP2 kajakkurser for de nye medlemmer. 
Begge kurser er stort set fyldt op, og der vil 
derfor blive udbudt nye kurser til kajak interesse-
rede. Er du en af dem, så hold øje med nye kurser 
på bådeklubbens hjemmeside under ”tilmeldin-
ger”, eller kontakt mig på mail eller telefon.

En	lille	håndfuld	kajakfolk	fik	en	lille	smagsprøve	
på	rullekurset	med	Lise	og	Aksel

Lise	viser	den	svære	kunst	at	turde	slappe	af	og	
flyde	på	vandet.

8.-9. aug. holder vi rullekursus. Det er Lise og 
Aksel fra Gilleleje, der byder ind med under-
visning denne dag. De er forældre til et af vores 
medlemmer  og særdeles erfarne og dygtige 
kajakinstruktører. Kurset er både for nybegyndere 
og øvede, så tøv ikke med at gå ind på ”tilmeldin-
ger” og kom med på denne sjove weekend. Kurset 
koster kun 300 kr. inklusiv dagens ret i Kabyssen 
lørdag aften.
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Udvidelse af faciliteter for Sletten bådeklub

Onsdag d. 25. marts holdt bestyrelsen høringsmøde for alle 
medlemmer af Sletten Bådeklub, Havnens venner, Sletten 
beboerforening, Sletten Værft, Fonden Sletten havn og de 
erhvervsdrivende på havnen. Også Fredensborg Kommune 
deltog. 

Herudover havde vi inviteret to rådgivere nemlig Robert Ørn 
der er arkitekt, samt John Norrie der er landskabsarkitekt.

Mødet var velbesøgt, og efter Knud Sants overordnede gen-
nemgang af baggrundene for ideen, præsenterede vores to 
rådgivere et oplæg til udvidelsen. Kort beskrevet drejer det 
sig om arealindvinding syd for havnen i den trekant der tegnes 
af en linje øst for klubhuset og skråt ind mod land til det sted 
hvor parkeringspladsen slutter mod syd og så mod nord til selve 
havnen og ud til klubhuset langs molen. (Se skitse). På dette 
område er det tænkt at der skal etableres bedre forhold for de 
aktive sejlere. Oplægget kan ses på hjemmesiden.
Der blev løbende stillet spørgsmål til forslagene, og disse kan 
kort konkretiseres inden for følgende områder:

ּּ● Påvirkning af vandstrømmene langs kysten syd for 
havnen vil give tanggener for beboerne
ּּ● Biltrafikken i Sletten by vil blive for voldsom
ּּ● Nye bygninger vil ødelægge stemningen på    havnen og 
det unikke miljø der hersker
ּּ● Og økonomi naturligvis

I erkendelse af de vanskelige forhold som sejlerne i Sletten 
havn arbejder under, blev der også udtalt støtte til, at der 
nødvendigvis også må ses fremad, så havnen og Sletten 
Bådeklubs eksistens og aktivitetsniveau bevares mange år 
fremover.

Konklusionen på mødet var, at det er tilslutning til at arbejde 
videre med forslaget, og at der skulle nedsættes en styregruppe 
bestående af de interessenter der var inviteret til høringsmødet.

Styregruppen holdt Deres første måde lørdag d. 18. april med 
deltagelse af alle interessenter. Af referatet, der kan læses i sin 
fulde ordlyd på Sletten Bådeklubs hjemmeside (Om klubben        
Vision 2015), blev alle interessenters ideer og forbehold 
fremsat, og meget væsentligt blev det erkendt, at der ikke er 
tilslutning til at ændre på Fiskehuset og Havnens bygninger i 
denne omgang.

Formulering af projektets kommissorium/formmål og afgræns-
ning

Deltagerne nåede efter megen diskussion frem til følgende 
kommissorium:

ּּ● At foretage en arealudvidelse mod syd

ּּ● At Sletten Bådeklub udbygger faciliteterne på                 
         det nye areal efter egne behov

ּּ● At de nye areal ejes af fonden Sletten Havn

Efterfølgende, og samme dag, mødtes Styregruppen med 
medlemmer af Kommunalbestyrelse, samt medarbejdere fra 
kommunen:
   ● Thomas Lykke Pedersen, 
      Fredensborg Kommune
   ● Ulla Hardy-Hansen, Fredensborg Kommune
   ●  Lars Simonsen, Fredensborg Kommune
   ● Lise Kongsgaard, Fredensborg Kommune
   ● Per frost Henriksen, Fredensborg Kommune 

Også referat af dette møde kan læses på hjemmesiden.

Mødet konklusion blev som følger:

Kommunens interesser i - og bidrag til projektet
    ● Kommunen støtter gerne det reducerede    ideoplæg

VISIONER	FOR	SLETTEN	BÅDEKLUB
Referat af høringsmøde og styregruppens møde med medlemmer af kommunalbestyrelsen
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Visioner for Sletten Bådeklub             
På generalforsamlingen fremlagde 
formand Johannes Kildeby be-
styrelsens fremtidsvisioner med 
inddæmning og udbygning af 
søarealet syd for fiskehus, ishus og 
fiskernes opbevaringshus. Projektet 
er udarbejdet af arkitekt Robert Ørn
og landskabsarkitekt John Norrie.

Formanden gjorde også i sin 
fremlæggelse klart, at der er lang vej 
inden visionerne evt. kan blive til 
virkelighed.

Adskillige offentlige instanser 
skal give tilladelse ud over Fonden 
Sletten Havn og Sletten Beboerfor-

ening skal synes om ideen. Han havde dog en formodning om, at Fredensborg Kommune gerne 
ville være behjælpelig når det gjaldt indhentning af de nødvendige tilladelser. Finansieringen er også et 
åbent spørgsmål. Formanden nævnte, at Sletten Bådeklub er den 3. største sportsklub i kommunen målt 
på medlemstal.

Herefter gennemgik arkitekt Robert Ørn projektet i detaljer ved power point fremvisning.
Skitserne her på siderne viser hvordan man har tænkt sig udbygningen kunne se ud.

Ny terrasse mod syd

                     Tekst: Ingrid Sørensen
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    ● Kommunen har ingen interesse i at eje hverken areal eller  
        bygninger
ּּ    ● Kommunen havde få timer forinden overstået                    
        et økonomimøde, hvor alle anlægsinvesteringer blev        
        foreslået stoppet
    ● Dette er dog ikke ensbetydende med, at der i kke           
       foretages anlægsinvesteringer de           
       f ølgende år.
    ● Kommunen vil ikke afvise at der kan findes                 
        midler til anlægsinvesteringer af størrelsesor-  
       denen kr. 1.000.000. Dette kunne dog ikke opfattes som          
        et tilsagn

Kommunen opfordrer til at præsentere ideoplæg på Borgermø-
det i Humlebækcenteret 9. maj
Meget væsentligt for projektets videre gennemførelse er støtte 
til projekteringen, og der er efterfølgende ansøgt kommunen 
om økonomisk støtte. Svar på ansøgningen forventes inden for 
ganske kort tid.

Efterfølgende har der været to arbejdsmøder med vores to 
arkitekter om det ændrede grundlag der er, efter at bygnin-
gerne på selve havnen ikke længere indgår i projektet. Dette 
medfører jo, at selve klubhuset nu skal danne rammen om de 
udvidede bygningsfaciliteter.

Kommunens opfordring til at deltage på borgermødet i Humle-
bækcenteret 9. maj blev efterlevet, og vi var klar med plakater, 

Kajak og Optimistjolle mv. På mødet blev de besøgende af 
kommunen spurgt om det sted de bedst kunne lide at opholde sig 
i kommunen, og det viste sig hurtigt at være Sletten havn! Så vi 
er ikke til at komme uden om!!
Næste skridt vil være vurdering af nødvendige myndighedsgod-
kendelser, ny projektering af bygningsudvidelse samt vurdering 
af vandstrømninger i forbindelse med arealudvidelsen.
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Havkajak afdelingen
Selvom vinterkulden ligger 
over Danmark, er der stadig 
en håndfuld aktive roere som 
tager på vandet når vejret er til 
det. De er en fantastisk ople-
velse at mærke vinden bide i 

kinderne, og se den sneklædte kyst, de dage det 
var muligt. Et par sene eftermiddage har vi også 
været ud og ro i mørket, samt roet i morgenmør-
ket ind i solopgangen.

Med hjælp fra Fredensborg kommune, er 
vores kajak ”flåde” vokset med fem sprit nye 
klubkajakker. Så nu er der ingen undskyldnin-
ger for ikke at komme ned og 
være med. 
Vi starter nye kurser op i maj,     

   som vil blive slået op på både-     
   klubbens hjemmeside. 

Mens vi venter på foråret, er 
der arrangeret et foredrag for 
alle interesserede.       Pernille

“Varm kaffe er vigtigt når man er på solopgangstur i vinter-
månederne”

Slagter Bagger ApS  Ida Tesdorpsvej 8  3050  Humlebæk 
Tlf. 49 19 03 99  Info@slagterbagger.com  slagterbagger.com 

Åbningstider:
Mandag  9.00-18.00
Tirsdag   9.00-18.00
Onsdag   9.00-18.00
Torsdag   9.00-18.00
Fredag     9.00-18.00
Lørdag     9.00-14.00
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Sletten Havn  •  DK 3050 Humlebæk
Tel. 49 19 36 66  •  Fax. 49 19 06 99 • www.sletten-boats.dk - sb@sletten-boats.dk

SLETTEN BÅDEVÆRFT

Vedligeholdelse og service af din båd - Salg af udstyr.
Nyt teakdæk - Alt i reparationer i træ, epoxy og glasfiber.

Sprøjtemaling af fribord mv. - Motor og riggerarbejde
Alle former for forsikringsskader 

Bo
lette

s Gæstebud

Bolettes Gæstebud
Bakkehuset

Gl. Strandvej 7 • 3050 Humlebæk
Tlf. 49 19 45 00 • www.bolettes-gaestebud
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Sletten Fiskehus
Sletten Havn

Alt godt fra havet
Åbningstider:

Hverdag 930-1730, lørdag kl. 900-1300

Lukket mandag

49 19 00 26
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Tilbud  til medlemmer af Sletten Bådeklub
Som tætte naboer tilbyder ör&sund House of well-being fordelagtigt medlemskab til alle medlemmer af 
Sletten Bådeklub.

ör&sund House of well-being er Nordsjællands mest travel og insprirenende center og har til huse på 
Køllesgård. Vi tilbyder veluddannet instruktører, en fantastisk beliggenhed ved strand og skov og du vil 
hurtigt opleve en helt speciel stemning i huset.
Som selvstændig velvære hus har vi mulighed for fleksible træningsløsninger til netop jeres behov. Udover 
fitnessafd. og 65 ugentlige hold tilbyder vi Reformer Pilates, Street dance, Ballet barre og Personlig træning, 
6 behandlere indenfor personlig velvære, fysioterapeut, masssage, zoneterapi, fodbehandler, kosmeteolog 
og kostvejledning er også en del ör&sund. Se endvidere på vores webside www.orogsund.dk
Vi kan tilbyde jer alle 1uges gratis træning hvor i kan fornemme stemningen i huset og afprøve de forskel-
lige træningsmuligheder.

Vi har sammensat følgende tilbud til medlemmer af Sletten Bådeklub. Medlemskabet er et løbende med-
lemskab med mulighed for bero sætning i op til  8 uger og med opsigelse lb.md. + 60 dg.
1-5 personer kr. 595,- pr.pers.
5-10 personer kr. 545,- pr pers.
10-20 personer kr. 495,- pr. rers.
20... personer kr. 445,- pr pers.
God start pakke (startgebyr) 250,- (395,- normal pris)
Dit medlemskab indeholder:

-   Gratis lån af pulsmåler og sko til bodybike og cadio
-   Gratis berosætning og månedstrækning
-   Gratis programlægning samt månedlig opfølgning
-   Gratis fedt%måling
-   Gratis Events og foredrag
-   Altid en skål friske appelsiner i receptionen

Med andre ord indeholder dit all inclusive medlemskab INGEN skjulte gebyrer.
Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte Annette Sønderbæk mobil 61736911 
eller Peter Lorentsen på mobil 30509891. 
Vi ser frem til at høre fra dig
Mvh
Peter & Annette



Afsender:
Sletten Bådeklub
Sletten Havn 10
3050 Humlebæk

Afsender:
Sletten Bådeklub
v/Helle Schrader
Sletten Havn 10
3050 Humlebæk

·  Vores 2 butikker dækker hele kyststrækningen  
fra Hørsholm til Helsingør

·  Vi sælger hver 3. bolig i byen

·  Vi fastsætter prisen realistisk

·  Vi har stort lokalkendskab

·  Vi er seriøse og top-engagerede  
ejendomsmæglere

· Vi annoncerer din bolig massivt og målrettet

·   Vi støtter sejlsporten

·  Vi samarbejder med Nordea Bank

Thomas Bloch 
Indehaver 

Statsaut. ejd.mægler, MDE, HD

Christian Løgstrup
Indehaver 

Statsaut. ejd.mægler, MDE

Jesper Laugmann 
Indehaver 

Statsaut. ejd.mægler, MDE

Derfor skal du vælge danbolig

Lad os vurdere din bolig helt gratis

Få vind i sejlene hos danbolig
Laugmann, Løgstrup & Bloch...

danbolig Laugmann, Løgstrup og Bloch ApS
Statsaut. ejendomsmægler, MDE · www.danbolig.dk

Strandvejen 354 · 3060 Espergærde · Tlf.:  4913 0100 · espergaerde@danbolig.dk
Usserød Kongevej 92 · 2970 Hørsholm · Tlf.: 4576 1400 · horsholm@danbolig.dk
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