
Klubblad nr. 69  •  Årgang 18 - September 2015

Sletten Bådeklub

Interview med Anton - "Se og hør" af Rud - Nyt fra kajakkerne
Status på husudvidelsen - Efterårets aktiviteter - Spørgeskema til medlemmerne



2

Formanden har ordet ....

6

                  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 

Hold på udvidelsesplanerne
Klubben og Bådmagasinet 
Status og fremadrettet
 

Som fremført tidligere arbejder klubben på at udvide 
terrænet fra klubhuset ind mod parkeringspladsen. 

Vi har oven i købet fået bevilget penge af byrådet til 
at fortsætte vores arbejde.

Stor var vores forbavselse, da jeg til bestyrelses-
møde i Fonden Sletten Havn fik at vide, at de 
”gamle” interessenter havde stemt forslaget ned. Der 
var også stemmer for, men flest imod. Da fiskernes 
fire  repræsentanter, der sidder i Fondens bestyrelse, 
ikke stemmer imod de ”gamle” interessenter, så 
var der således ikke flertal for forslaget i Fondens 
bestyrelse. 

Knud Sant, der er formand for udvidelsesprojektet, 
har således sat projektet på hold. Grunden til at 
projektet blev nedstemt er ikke blevet begrundet. 

De ”gamle” interessenter er sat i anførelsestegn. De 
er faktisk ikke alle så gamle. Erik Petersen (Gamle 
fogeden), Peter Møller, Peter Birch (Skipper), Peter 
Birch (Skippers søn), Niels Frederiksen (Flid), Jacob 
Fuglsang (Fuglen) og Jacob Stougaard. 

Sletten Bådeklub har valgt at ligge stille og afvente, 
hvad der kommer til at ske med foreningshuset.

Klubben og Bådmagasinet.

Bådmagasinets chefredaktør, Søren Øverup, har i 
flere omgange skrevet om de faldende medlemstal 
rundt omkring i klubberne og om Dansk Sejlunion, 
der også klager over medlemsnedgang. Jeg fik lyst 
til at skrive til Søren Øverup og fortælle om Sletten 
Bådeklubs situation med stor medlemsfremgang, og 
jeg forslog derfor at Bådmagasinet skulle komme 
og besøge os i Sletten. Bådmagasinet valgte at 

indsætte min mail ordret i deres næste nummer af 
Bådmagasinet. En journalist har været på besøg, og 
han var meget begejstret over alle klubbens arrange-
menter, ungdommens succes, kajakafdelingens ditto, 
den gode stemning og det velbesøgte klublokale. 
Læs artiklen, formentlig i næste nummer af Bådma-
gasinet.

Status og fremadrettet.

Den snart forgangne sommer går ikke over i histo-
rien. For os, der var i den Svenske skærgård nord for 
Gøteborg, har det været blæsende og koldt. Ikke så 
mange havde lyst til at ligge ved klipper i skærgår-
den, så der var mange både i havnene. Men, livet til 
søs er altid dejligt. Fantastiske naturoplevelser. Altid 
problemstillinger der skal vurderes. Blæser det for 
meget til at sejle over Kattegat i dag? Ligger vi godt 
nok fortøjet til de 20 m/s, de lover i nat? Der er altid 
god grund til at tænke sig godt om.

Ungdommens engagement i denne sommer går 
næsten over i historien. Antons deltagelse i VM i 
Polen. Fem fra Danmark er sendt til VM, her iblandt 
Anton. Sletten Cup er netop afholdt. Fantastisk flot 
arrangement.

Der har været afholdt en sommer - /dansefest med 
fuldt hus, 76 festglade medlemmer. Det ligner en ny 
tradition i Sletten Bådeklub.

Efteråret og vinteren byder på mange spændende 
tilbud. Noter dem i kalenderen allerede nu.

Bliv medbestemmende i din klub. Besvar de 
spørgsmål der er andet sted i bladet. Hvad kan vi 
gøre mere og bedre? 

Vi ses til standernedhalingen den 24. oktober      
kl.12.00 på terrassen. 

_/) _/) _/)   Johannes Kildeby 
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November:
4.  Andespil

19.  "Torsk og film" ved Skipper og Per 

26.  Jazz

December:
uge 49: mulighed for vinsmagning 

10.  julestue for voksne

31  Nytårskur
   
   Se flere informationer på
   www.slettenbaadeklub.dk

September:
1. Optimister og 29er træning

2. Onsdagssejlads

3. optimister og 29er træning 

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. onsdagssejlads

22. optimister og 29er træning

24. Optimister og 29er træning

29.   Optimister og 29er træning

Oktober:
1. optimister og 29er træning

2. onsdagssejlads afslutning

22.  Foredrag af Ole Bruun

24.  Standernedhaling
28.  Andespil

29. Jazz

 

 Næste nr. af Søhesten
  

 Søhesten nr. 70 udsendes december  
 2015.  
	 Artikler	og	billeder	skal	afleveres			
 til redaktionen senest den 
 18. oktober 2015. 
 
  Redaktionen:      
  				Ansvarshavende	redaktør:	Anette	Hjuler

Oplagstal: 675   
Tryk: Ilsted tryk 49180105.
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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:
Tirsdag	–	lørdag	kl.	12.00		-	15.30

Aftenmenu:
Tirsdag	–	Lørdag	kl.	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 25.10.2015 - 10. 04. 2016
lukket mandag - søndag lukkes kl. 17.00

andre dage lukkes kl. 20.00
Se	iøvrigt	ugens	meny	på	hjemmesiden

Nyt fra 
redaktøren

Efterårs – og vintersæsonen står for døren, 
bådene skal på land, og så tager Aktivitets – og 
Kulturudvalget fat med gode tilbud på indendørs 
samvær.

Så får vi mulighed for at banke i bordet og råbe: 
BANKO, eller kramme hinanden i festlig ”swing”- 
om til glade jazztoner.

I hvert nummer af Søhesten står der en deadline 
for indlevering af stof til næste nummer. Det bety-
der ikke, at det kan være lige meget, hvornår man 
indsender sine tekster og billeder. Det betyder, at 
det nu er sidste frist for indlæg, fordi der er nogle 
- ligeledes frivillige – der sammen med trykkeriet 
skal i gang med at få lavet et godt og - forhå-
bentligt pænt - blad til klubbens medlemmer og 
annoncører. Og som også har andet i kalenderen. 
Så start allerede nu med at samle ind til næste 
blad, som formodentlig udkommer i december. 

Tak til de få, der overholdt denne frist. 

Og stor tak til Rud for lune og humoristiske tekster 
og super flotte fotoes.

Og så kan man, som altid, følge med på 
klubbens hjemmeside og på kalenderen 
og opslag i klubhuset.
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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

                  Nyt fra bestyrelsen
Status på areal- og facilitetsudvidelse

Projektet med udvidelsen af arealer og klubfaciliteter blev formelt 
skudt i gang på det stiftende styregruppemøde den 18. april 2015. 
Følgende kommissorium blev vedtaget og efterfølgende fremlagt og 
godkendt af kommunen.

De tre forudsætninger, der indgår i kommissoriet, er:
• At foretage en arealudvidelse syd for havnen
• At Sletten Bådeklub udbygger faciliteterne på det nye areal  
 efter egne behov
• At det nye areal ejes af Fonden Sletten Havn
 Kommissoriet blev indskrænket ift. det første idéoplæg,  
 idet ingen af de nuværende bygninger - bortset fra klub 
 huset - ville blive berørt af projektet.Endvidere skulle om- 
 fanget af arealudvidelsen revurderes. Dette arbejde blev  
 igangsat med hjælp fra vore arkitekter og kommunen.
Kommunen bevilligede projektstøtte på100.000,- kr. til dækning af 
planlægnings -  og projekteringsomkostninger. Ligesom kommunen 
stillede et projektrum til rådighed for projektet i Foreningshuset og 
stillede ekspertise og erfaringer til rådighed for projektet.
Den 26. juni blev der afholdt bestyrelsesmøde i Fonden Sletten 
Havn. På dette møde blev det - ved afstemning - besluttet ikke at 
medvirke i projektet. Dermed bortfalder en afgørende forudsætning i 
kommissoriet for projektet.
Det igangsatte arbejde med arkitekter og rådgivere blev herefter 
stoppet. Og den kommunale støtte vil forblive uberørt, indtil videre.
Sommerferien er nu gået med en tænkepause, og vi har overvejet, 
hvad vi nu kan gøre i Sletten Bådeklub. Vores udfordring er nemlig 
ikke blevet mindre i mellemtiden. Vi kan med glæde konstatere stor 
medlemsfremgang, større aktivitetsniveau i kajak- og ungdomsaf-
delingen. Kajakroerne er henviste til omklædning på parkerings-
pladsen eller det offentlige toilet. Ungdomssejlerne må klæde om i 
klubhusets mellemgang eller på toilettet. Flere gæster i klubhuset 
betyder at der er trangt med plads for såvel de aktive udøvere som 
for spisende medlemmer.
En sonderingsrunde blandt politikere, Havnen og Havnens Venner 
fører frem til at Sletten Bådeklubs bestyrelse har besluttet at sætte 
projektet på hold, og afvente Foreningshusets fremtidige skæbne, 
som forventes afklaret ved de nært forestående kommunale 
budgetforhandlinger. Her vil det formentligt blive endelig besluttet, 
om Foreningshuset bliver solgt eller ej.

Foreningshusets fremtidige skæbne er en afgørende faktor for 
flere interessenter omkring havnen. Udfaldet af denne afgørelse vil 
således være bestemmende for, i hvilken retning Sletten Bådeklubs 
muligheder for fremtidig udvikling kan foregå.

Alle gode forslag er velkomne! - Sletten Bådeklub
v. Knud Sant - Kasserer og projektleder
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Sletten Havnedag, Molich X stævne og Metal Cup

For 37.  gang afholdes Metal Cup i Sletten, hvor de 
store metalbåde kommer og fylder havnen op.
Det er flot at se de store både sejle ud og kæmpe om at 
vinde  Sletten Bådeklubs vandrepokal, og ikke mindst æren.

I år vil der hænge en planche med billeder og præsentationer af 
bådene uden for klubhuset. Hver af bådende har deres helt egen 
historie, som er sjov at kende, hvis man har lyst til at gå en tur på 
havnen om eftermiddagen og se på de store både.

Sejladsen begynder kl. 10.00, og hen ad eftermiddagen er bå-
dene tilbage i havnen.

Om aftenen fejres kapsejladsen med festmiddag i klubhuset, og 
der tales om, hvilken fantastisk sejlads det  har været, med eller 
uden vind. 

Så den 3. oktober er klubhuset reserveret  om aftenen.

På Metal Cup udvalgets vegne, Helle Schrader

Metal Cup 3. oktober 2015 
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VM-OPTIMIST TIL DEN STORE GULDMEDALJE

Årets Ungdomssejler i Sletten Bådeklub, den 15 - årige Anton K. Andersen, satser alt på at blive verdensmester i 
optimistjolle i Polen.

Frisk, fregnet og klædeligt forsagt. Den 15 - årige Anton K. Andersen fra Sletten Bådeklub er en af de fem danske 
optimisthelte, der vil gøre alt, hvad han kan, for at sejle verdensmesterskabet for optimistjolle hjem ved årets store, 
internationale opgør i Polen.

Man skal ikke være mange minutter sammen med 
ham for at ane konturerne af en indre løve i kamp for 
sin plads som konkurrencedyrenes konge bag hans 
diskrete og lavmælte ydre fremtoning.

VM er den højeste, fineste og hårdeste konkurrence, 
en optimistsejler kan stille op i, da optimistjollen ikke 
er en OL-disciplin på grund af deltagernes unge alder, 
der højest må være 15 år i klassen. Det bliver således 
Antons sidste - og afgørende sejlads i optimistjollen, 
da han netop er fyldt 15.

58 lande stiller med 300 udvalgte sejlere, der repræ-
senterer verdens bedste i Dziwnow i Polen fra den 25. 
august til 6. september, når VM-slaget afgøres.

-Jeg vil gøre alt for at blive verdensmester, det er før-
ste prioritet, men lykkes det ikke, håber jeg alligevel, at 
VM-titlen går til Danmark, siger Anton.
-Jeg kender godt de andre fire danske deltagere, men 
jeg ser dem jo mest i starten af sejladserne, siger 
Anton med et skævt lurendrejersmil, der markerer, at 
han jo helst sejler dem agterud og vinder.
De fem bedste danske opti-sejlere er udtaget ved 
forårets tre ranglisteopgør, der afgør, hvem der skal til 
VM, EM og NM. Listen ser sådan ud:

1. Christian Spodsberg, Fredericia Sejlklub.- 2. Emil 
Kjær, Skovshoved Sejlklub.
3. Anton K. Andersen, Sletten Bådeklub. - 4. William 
Johannesen, Skovshoved Sejlklub.
5. Mads John Poder Witzke, Skovshoved Sejlklub.

Anton vandt den ene af de tre kvalifikationssejladser 
og blev nr. 2 i en anden, men var uheldig at måtte 

nøjes med en 7. plads i andensidste sejlads. Det irriterer 
ham endnu, ellers kunne han måske have ligget øverst 
på ranglisten.

Anton er det modsatte af den brede fritidshygge, Dansk 
Sejlunion lægger op til ud fra et synspunkt om, at børn 
ikke skal kastes ud i det benhårde konkurrence-race for 
tidligt, hvor de kan risikere at blive ofre for ’forældregrib-
bes’ grådighed eller andre farer.

-Det er bestemt ikke mig, der presser Anton, men 
omvendt! – siger Antons far, selvstændig it-konsulent 
Bo M. Andersen, der farter Danmark rundt med sin 
søn til sejladser – og flere gange til store udfordringer i 
udlandet.

-Det er ikke det politiske korrekte, der driver Anton. Hans 
fokus ligger udelukkende på konkurrencemomentet. 
Det er det, der driver ham – og har gjort det lige siden, 
han første gang kørte fra mig, da han lige havde lært 
at cykle. Selvfølgelig kan det være noget af en balan-
cegang for os forældre, men jo også en glæde, siger 
Antons far, der for længst – sammen med Antons mor, 
Gitte K. Nielsen – har overgivet sig og ladet sønnen 
dyste alt, hvad han lyster.
-Det giver et meget tæt far-søn-sammenhold, når vi 
kører land og rige rundt til sejladser – og flere gange har 
været i udlandet sammen til store udfordringer, siger Bo 
M. Andersen.

Sidste år var han med sin søn i Japan til et stort inter-
nationalt stævne. Anton blev specielt udvalgt sammen 
med fire andre danskere og kom hjem med en fornem 2. 
plads og noget forvænt efter den japanske behandling, 
der var førsteklasses hele vejen igennem. Det næppe 

AF RUD KOFOED     
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Læs resten af Ruds store interview med Anton 
på klubbens hjemmeside

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

planlagte jordskælv kunne han og Anton dog godt 
have undværet. Men ellers har den unge sejler store 
oplevelser og fine resultater med hjem fra sejladser i 
både Belgien (tre gange), Tyskland, Spanien (to gange) 
og Gardasøen i Italien.
I Japan var det uvant og sjovt, at flyvefiskene fløj os 
om ørerne, husker Anton om ekstraordinære oplevelser 
undervejs. Han har været forskånet for nævneværdige 
uheld, skønt han altid sejler til den yderste grænse.
-At båden vælter betyder ikke rigtig noget, så er det blot 
om at få den op på rette køl igen, eller få sejlet af, så 
nej, ingen større uheld, siger den garvede optimist.
-Det var min gode ven og klassekammerat Hans 
hjemme i Gilleleje, der slæbte mig med til optimist-
sejlads i 2009, da jeg var ni år. Hans fik jeg så ’nakket’ 
og vandt efterhånden næsten alle sejladserne i Gilleleje, 
så jeg trængte til større udfordringer, selv om sejlklub-
ben ellers var god nok. Derfor flyttede jeg efter tre år til 
Sletten Bådeklub, hvor jeg nu har sejlet de sidste fire år.

-Hvad er det, der er så godt ved at sejle rundt i en lille 
’kuffert med en stump klud på’?
-Det er mest konkurrencen, der giver mig et kick – og 
helst i hård vind med store bølger. I Gilleleje irriterede 
det mig, at vi ikke altid fik lov at gå med ud, men måtte 
vente i inderhavnen, når vejret var for hårdt, og de store 
gik ud.
-Jo værre jo bedre er med andre ord lige dig?
-Ja, det er også, hvad jeg håber på til VM. Det må gerne 
være hårdt vejr, gerne ekstra hårdt til sådan lige før, sej-
ladsen aflyses, der vil jeg nok have de største chancer, 
siger Anton, der nogle timer forinden er kommet hjem fra 
Venø Efterskole, hvor han ikke overraskende har valgt 
sejlerlinjen.
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Set og sket i klubben siden sidst -                       50, 60, 70, 75 og 90

60 års Charlie
Søren Petersen, meget bedre kendt som Charlie,er stadig i højt fødselsdagshumør efter sin store 
hip-hurra-dag. Den 23. juli fyldte han 60 og fejrede det med en stor, festlig reception i klubben, hvor han 
samlede fuldt hus. Derfor var han godt rustet og havde masser af overskud til at fejre Matthies. 

Her Charlie sammen med fru Annette, meget bedre kendt som 'Bimmer'. Da deres fisker-søn er gift med 
Skippers fisker-datter har de sammen sørget for, at slægt følger slægt i Sletten et godt stykke tid ud i 
fremtiden. Mange nye fester 'truer'...

Matthies 90 Længe leve Matthies! 

Kære Matthies!

Tekst og foto: Rud

Hjertelig til lykke med de 90 år. Det var en fornø-
jelse at være med til din reception. Historierne om 
dig er utallige, festlige og lige så farverige som du 
selv.
Du er det levende eksempel på, at det, der ikke 
kan lade sig gøre, ordner du. Ellers havde vi ikke 
haft Sletten Bådeklub. Dette herlige sted har 
stået på gloende pæle siden den dag i 1964, du 
sammen med dine venner og med-initiativtagere 
satte dig ned og sagde: -Det er muligt, der ikke er 
plads til os, men det bliver der. -  Og så fik I skabt 
en ny flydende matrikel ude i Sundet og bygget 
et klubhus med så stor ildhu, at det nærmest stod 
klar, før byggetilladelse var givet.

Hver eneste gensyn med dig i Klubben har 
siden været en berigelse. Du er nu den sidste 
overlevende af stifterne. Det forpligter, så du har 
værsgo’ at holde på! Som de siger i filmen om ’90 
års fødselsdagen’: Same procedure as last year, 
Matthies! - Vi glæder os til 100 års receptionen!

Til lykke - og tak
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Det var den, der var i højsædet ved en festlig reception i Sletten Bådeklub, lørdag, den 27. juni, officielt 
fra kl. 14 til 17, men uofficielt meget længere!

Firmaet Scan-Hejs er solgt til Kel-Berg, Lastas A/S, Spanien venter i vinterhalvåret, men Sletten vil 
uforandret være deres base som 'det bedste lille sted i verden', som Bentes far, den legendariske Oberst 
Richard O. Jensen, digtede i Slettens nationalssang. 

Tidligere på året fyldte Thomas 75 - og til Sankt Hans rundede Bente 70 og slap for Bloksbjerg-turen. Ind 
i mellem fejrede parret Guldbryllup under Sukkenes Bro i Venedig, hvor folkesagnet lover, at elskende 
kan se frem til evig forelskelse og for altid være velsignede, hvis de kysser hinanden i en gondol, mens 
de i solnedgangen passerer under broen. I tilgift vil de få et lykkeligt ægteskab, der varer til deres dages 
ende...

Foreløbig kan det kun bekræftes, så forstå, at der var meget at fejre, da Bente og Thomas indbød til 
reception for familie, venner, forretningsforbindelser - og en enkelt lavtflyvende paparazzi, der med alt 
andet end diskretion fulgte 'slagets' gang i den bådeklub, der om noget har været et omdrejningspunkt 
for det kendte par.

MEGET AT FESTE FOR - 
Bente og Thomas Reception
Tiden går ikke, den kommer...

Nordmolens MissCat-skipperpar, Bente og 
Thomas Skovgaard, er tydeligvis klar til 
at nyde den alt, hvad de kan - og så længe 
som overhovedet muligt. De har oplevet 
de sorteste skyer, der kan drive ind over 
et forældrepars liv, men alligevel er det en 
beundringsværdig livsappetit, de udstråler. 

Thomas samlede familien omkring sig til eftermiddagens 
bølgegang i Bådeklubben. Her sammen med sin unge hustru 
Bente, ugens fødselar, svigerdatteren Jette, barnebarnet Asta, 
elitesvømmer, og sønnen Flemming, der slægter sin far på og 
er vicepræcident i Engeneering Division, Burmeister & Wain 
Energy A/S.

Bente blev specielt glad, da hendes nære veninde, 
Bernice, fra den engelske venskabsby Sudbury kom 
på overraskelsesbesøg i dagens anledning, her 
sammen med sin danske veninde fra Fredensborg.

Mormors øjesten...barnebarnet Tobias sammen 
med sin far, Karsten, fra Rødby, hvor de to fortsat 
bor efter, at Tobias mistede sin mor, Bente og 
Thomas’ alt for unge datter for et par år siden på 
grund af en uhelbredelig kræftsygdom
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2015 har på mange måder været et udviklingsår i 
kajakafdelingen. Da vi gik ind i sommersæsonen 
ved standerhejsningen 2015, skete det med 
afsæt i et vinterhalvår som havde været præget at 
vinterroning, foredrag, møder og planlægning af 
vores aktiviteter, som alle sigtede mod, at vi skulle 
øge synligheden af kajakafdelingen som en del af 
Sletten Bådeklub

Efter nytår holdt vi foredrag af Erik B. Jørgensen, 
som for nogle år siden sejlede Danmark rundt i 
sin kajak. Vel at mærket om vinteren, og samtidig, 
den hårdeste vinter i 18 år. Det var både inspire-
rende og spændende, og det var også klart, at 
Eriks fortid i Sirius Patruljen og som Jægersoldat 

w

i høj grad kom ham til gode – han ved virkelig 
noget om kulde, kajak og udholdenhed.

Senere på året arrangerede vi et foredrag med 
Thor F. Jensen, der ligeledes sejlede Danmark 
rundt i kajak med sin makker, Kay. Det var en 
anden slags tur end Eriks, men det gav tilhørerne 
et realistisk syn på måske selv at opfylde den 
drøm en dag. Foredraget var både morsomt, 
nærværende, fyldt med video, gode tips og råd.

Ved standerhejsningen fik vi døbt fem nye klubkajak-
ker. Vi har naturligvis været spændte  på, hvor meget 
de ville blive brugt, og om de ville kunne bidrage til 
øget aktivitet i kajakafdelingen. Heller ikke her er vi 

Sådan er det gået i  

Kajakafdelingen
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blevet skuffede. De nye klubkajakker har været en 
god investering og vil fortsat danne et godt fundament 
i klubben. Vores prognose er, at vi godt kan bruge 
flere for at opfylde behovet hos de mange nye 
medlemmer, som er kommet til kajakafdelingen i år.

Vi har haft omkring 30 kursister på grundkursus 
i kajak, (EPP2 - European Paddle Pass) - fordelt 
over tre kurser i sommer. Næsten alle har gen-
nemført, og vi er tilfredse med at se kajakafdelin-
gen få højnet det tekniske niveau samtidig med, 
at kurserne også har været et godt fundament for 
at øge sammenholdet i kajakafdelingen og udvide 
det vand og vejr, vi kan ro i. 

Efter sommerferien afholdt vi også et kursus i rul. 
Lise og Aksel Nielsen stillede op til en hel week-
end, hvor vi arbejdede intenst med kunsten at rulle 
en kajak. Vi havde henlagt kurset til Jarlens Plads, 
som dannede en rigtig god ramme for aktiviteter-
ne, og selv om ikke alle fik deres første rul, har vi 
oplevet en øget interesse for kunsten at rulle, og 
vi er taknemmelige for at få to dygtige instruktører 
til at bruge deres fritid på vores medlemmer og 
vores klub. I forlængelse af kurset har vi også haft 
en dag hos Christian, hvor deltagerne kom i gang 
med at snitte deres egen grønlandske åre.

Vi har også lagt mange kræfter i at markedsføre 
kajakafdelingen i Sletten Bådeklub. Vi har særligt 
lagt vægt på Facebook, hvor vi har oprettet en 
side, der hedder ”Sletten Kajakklub”. Vi har også 

produceret indhold i form af videoer fra nogle af 
vores aktiviteter, billeder fra solrige morgenstunde 
på Øresund og kajakker i vildt vand i god østen-
vind. En af vores videoer må have ramt noget rig-
tigt, for den er blevet vist mere end 17.000 gange. 
Ganske pænt,  når man tager i betragtning, at vi 
jo ikke er professionelle filmfolk. Men Facebook 
siden har i høj grad været medvirkende til at øge 
vore synlighed blandt nye medlemmer og andre 
kajakklubber i vores område. 

Vi oplever at vores strategi med at øge aktivite-
terne, fordele det frivillige arbejde på flere skuldre, 
fokusere på uddannelse af tekniske færdigheder 
og forsøge at skabe noget klubliv, har båret frugt 
og det vil vi fortsætte med til næste år også. Men 
der er rigtig mange andre oplevelser vi har til gode 
at gøre i vores klub. For vi skal jo bruge færdig-
hederne til at give medlemmerne en masse gode 
oplevelser i deres kajakker i vores klub. 

Det er vores plan, at 2016 skal være året hvor 
vi også ser medlemmerne tage på tur sammen, 
sejle i andet vand end vores lokale og i det hele 
taget få en masse af de smukke, sunde og dejlige 
oplevelser som kajakken kan tilbyde sin roer.

Med den fokus, og en fortsættelse af det vi har 
gjort i år, så er vi sikre på at vi kan fortsætte med 
at være et aktiv for Sletten Bådeklub som bidrager 
med en god økonomi og mange gode oplevelser til 
de aktive som er med til at forme kajakafdelingen.
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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 

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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Sankt Hans
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Sommerfest - 
/ dansefest

Der var fuld gang i Tra-
volta'erne, da Sletten 
Bådeklubs SOMMERDAN-
SEFEST 2015 blev søsat for 
bugnende fuldt hus fredag 
den 21. august. 76 nåede at 
komme på listen, inden den 
måtte lukkes for tilmeldinger.

Faren for billethajer på 
den sorte sejlerbørs var 
overhængende, fordi efter-
spørgslen de sidste dage 
blev så massive, at det langt 
overgik, hvad klubhuset 
kunne bære uden at synke 
i knæ og drive til søs. Så 
det blev desværre til mange 
nej'er og desværre'r.

Forsøget med at følge op på 
sidste års jubilæumsfester 
med den første 'uforplig-
tende' sommerfest blev en 
succes og viste, at klubbens 
medlemmer er klar til fest.

De 76, der slap igennem 
nåleøjet, fik en forrygende 
aften i et sommervejr, der 
slog alle rekorder. Selv det 
havde aktivitetsudvalget 
sørget for! Udvalgsformand 
Karsten Frese kunne byde 
varmt velkommen til bordets 
glæder med en boblevands-
velkomst, Kabyschef Jacob 
Stougaards to retters menu 
og glad pop-jazzet danse-
musik med JJ's far-og-søn-
duo - det hele for 300 kr. 

Bådeklubbens Sommerfest 
kan meget let gå hen at blive 
en festlig tradition fremover.                     
Rud

Formanden for aktivitetsudvalget, Karsten,  bød alle hjerteligt 
velkommen og takkede sine ”bagkvinder”, ikke mindst Susanne, der 
altid er klar med sine flotte opslag. Til denne fest havde hun haft 
nok at gøre med at indkræve betalinger både pr. mails og ved selv 
at være i klubhuset en del timer, så der var mulighed for at betale i 
klingende mønt, hvis tilmelding - og betaling via hjemmesiden voldte 
besvær.

Som formanden så fint sagde til afslutning  på aftenen, må sådan 
en klub – / dansefest godt gå hen og blive en tradition.

Næste år må det så blive med duge og friske blomster på 
bordene, som yderligere vil højne festen.
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Køkkenholdet, som til festen bestod af 
Jacob, Peter, Sarah , Adam og Kamilla

BÅDFOLKET I 

SØGANG 

PÅ DANSEGULVET

At det lykkedes så fint at få placeret 76 spisende uden at alt for mange skulle sidde på skødet af hinanden 
– til at begynde med, i det mindste -  skyldes også den benhårde styring af, hvor reserverings sedlerne 
kunne placeres. En enkelt havde taget for godt for sig, så der var sved på panderne, da de to sidste an-
kom. En enkelt firemands gruppe blev rykket hen for enden af et bord, hvilket vi håber, de tilgiver, så 2 x 5 
mands grupper kunne flettes. Hvor der er en vilje, er der en vej. På gensyn til næste arrangement.  

                                                                                                                                                          
Anette Hjuler
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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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Sæsonen starter torsdag d. 22. oktober kl. 19.30 med et foredrag af Ole Bruun. Dette er fort-
sættelsen af Oles tidligere foredrag om hans eventyrlige sejltur rundt om Italien, langs Rivieraen, 
op ad floder og kanaler tilbage til Sletten.

Lørdag d. 24. oktober: Standernedhaling 

Onsdag d. 28. oktober kl. 19.30: Andespil under ledelse af Erik Otto.
Der vil være 10 løbende spil om ænder og flæskestege, hvor der spilles på rækker og hele 

plader.        Der vil være sidegevinster og  ekstra spil om skinker, rødvine og andre præmier.    
Pris: 1 plade: kr. 10 - , 3 for kr. 25.

Torsdag d. 29. oktober starter jazzsæsonen 
med den engelske jazzsangerinde Sheila Colliers, der akkompagneres af det svenske                          

Lasse Karlsson jazzband. 
Der er middag kl. 18, hvor Jacob – as usual – vil fremtrylle en formidabel ”dagens ret”.                              

Musik fra kl. 19.30 – 22.30.
Pris: kr. 225 pr. / person for middag og jazz eksl. drikkevarer. Pris uden middag: kr. 125

Bindende tilmelding gennem de sædvanlige kanaler – klubbens hjemmeside

Onsdag d. 4. november: gentager vi andespil kl. 19.30   

Torsdag d. 19. november: Torsk og film ved Skipper og Per

Torsdag d. 26. november: 
Jazzaften fra kl. 18.00.   Husk bindende tilmelding

Se hjemmesiden og opslag

Torsdag den 3. december: 
Mulighed for vinsmagning - se opslag og hjemmesiden.

Torsdag d. 10.december: 
Julestue for voksne, med lækker mad, julehygge, festlige indslag, julesange m.m.

Aktivitets – og kulturudvalget ønsker hermed et muntert gensyn
 til et hyggeligt efterår i Sletten Bådeklub. 

Aktivitetsudvalgets 
efterårsprogram

halvår 2015 – 
til d. 31.12.2015

Karsten byder velkommen
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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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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 
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vores kajak ”flåde” vokset med fem sprit nye 
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   som vil blive slået op på både-     
   klubbens hjemmeside. 

Mens vi venter på foråret, er 
der arrangeret et foredrag for 
alle interesserede.       Pernille
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Slagter Bagger ApS  Ida Tesdorpsvej 8  3050  Humlebæk 
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Torsdag   9.00-18.00
Fredag     9.00-18.00
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Da vi nu er mange medlemmer i klubben, der kommer her af flere forskellige grunde, kan det være 
svært at nå at tale med alle og få input til nyt og ændringer af gammelt. Derfor vil bestyrelsen gerne 
høre fra dig, så vi måske kan gøre tingene bedre for dig og for alle. Og dermed dette spørgeskema.

Beskriv hvordan du i dag bruger klubben:  sæt gerne  flere  X

sejler …...............               ungdom …..........       kajakroer ….........

spisende medlem …..........      eller andet: …..............................................................................................

….................................................................................................................................................................

Synes du, der mangler flere arrangementer, og hvilke. Sæt gerne flere X

sejlarrangementer …..............   for eksempel …........................................................................................

…..................................................................................................................................................................

foredrag ….....................    emner …..........................................................................................................

…........................................................................................................................................................

undervisning ….....................        emner …..................................................................................

…....................................................................................................................................................

underholdning …............    hvilken slags? ….......................................................................................

…......................................................................................................................................................

eller andet: …...................................

Er der noget af det, vi laver i klubben i dag,  du synes kan laves anderledes?

For eksempel: …................................................................................

….............................................................................................................

Hvis du har lyst, så angiv dit navn / mailadresse, så vi evt. kan  få flere forslag fra dig.

Beskriv hvis der er andre punkter: …...........................................................................................................

? skal Søhesten fortsætte?? eller vil du have alle oplysninger på hjemmesiden?

Bestyrelsen.

Skemaet kan lægges i klubbens postkasse udenfor klubhuset. Vi i vil meget gerne have  svarene retur 
senest d. 18. oktober, så vi kan bringe resultatet i årets sidste nummer af Søhesten.

Spørgeskema
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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

Alt i nybygning og reparationer

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

s Gæstebud

Bolettes Gæstebud
Bakkehuset

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



Afsender:
Sletten	Bådeklub
Sletten	Havn	10
3050	Humlebæk

Løgstrup, Larsen, Vernsted & Bloch ApS
Ejendomsmæglere, MDE · Strandvejen 354, 3060 Espergærde · Tlf. 4913 0100 · espergaerde@danbolig.dk · www.danbolig.dk

Løgstrup, Larsen, Vernsted & Bloch ApS · Tlf. 4913 0100 · espergaerde@danbolig.dk
Løgstrup, Larsen, Vernsted & Bloch ApS · Tlf. 4576 1400 · hoersholm@danbolig.dk

Få vind i sejlene hos danbolig
Lad os vurdere din bolig helt gratis

 Derfor skal du vælge danbolig!

Vores 2 butikker dækker hele kyststrækningen fra Hørsholm til Helsingør.
Vi er seriøse og top-engagerende ejendomsmæglere, der har fingeren på pulsen.

Vi sælger hver 3. bolig i byen, og har et stort lokalkendskab.
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