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Formanden har ordet ....   Aktivitetskalender   2015

Juni:
03. Onsdagssejlads start kl.18.45.

10. Onsdagssejlads start kl.18.45.

14. Distance kapsejlads kl. 10.00.

17. Onsdagssejlads start kl.18.45.

20.  Knarrstævne.

21. Knarrstævne.

24. Onsdagssejlads start kl.18.45.

 Se flere informationer
 www.slettenbaadeklub.dk

 

Marts:
04. Bestyrelsesmøde.

12. Foredrag med skibsfører Claus Hof- 
      mann-Bang kl. 19.30.

18. Sangaften med Sletten Sangkor kl. 20.00.

19. Danmarksmester Rasmus Viltoft fortæl- 
  ler om matchrace kl. 19.30.

25. Høringsmøde vedr. klubbens visioner  
  kl. 20.00.

26. Jazzaften, med Swing Danes kl. 19.30.

April:
08. Bestyrelsesmøde.

11. Standerhejsning kl. 12.00.
  Ekstraordinær generalforsamling
  kl. 12.30.
15. Fælles skippermøde hos Nivå Bådelaug
 kl. 19.00.
18. Arbejdslørdag se opslag i klubben.

22. Tune up onsdagssejlads. 1. start kl.18.45.

29. Onsdagssejlads start kl.18.45.

Maj:
06. Onsdagssejlads start kl.18.45.

13. Onsdagssejlads start kl.18.45.

19 . Bestyrelsesmøde.

20. Onsdagssejlads start kl.18.45.

27. Onsdagssejlads start kl.18.45.

 Næste nr. af Søhesten
  

 Søhesten nr. 68 udsendes primo juni 2015. 
 
 Artikler og billeder skal afleveres til redak- 
 tionen senest den 19. maj 2015. 
 
 Forside billede: Solopgang over Øresund
 Foto: Rud Kofoed    
   

Redaktionen:      
      Ansvarshavende redaktør: Helle Schrader

Journalist: Rud Kofoed
Layout: Pelle Sørensen
Redaktionel medarb.: Ingrid B. Sørensen
Oplagstal: 660   
Tryk: Ilsted tryk 49180105.

Genialt eller katastrofalt?
Hvornår var det nu at Obersten, Ri-
chard Jensen, skrev om, ”Det bed-
ste lille sted i verden, det er Sletten 
Havn og det er her”.

Det var dengang, at klubben var 
en lille klub med ikke så mange medlemmer. 
Dengang da klubhuset ikke havde vinduer ud mod 
havnen, da alt var gult af tobaksrøg og kabyssen 
ikke var et godt sted for hygiejnen og bissebænken 
levede op til sit ry.

Der er sket meget med Sletten Bådeklub og klub-
huset siden Obersten skrev den geniale og popu-
lære tekst. 
I dag er klubben noget anderledes.  Klubhuset er 
ny renoveret og der er tre gange så mange med-
lemmer og brugen af klubhuset er enormt. Meget 
er lavet om, men Sletten Sangkor synger stadig 
den gode gamle sang, som vi alle synger med på. 
Sletten Havn og bådeklubben er stadig det samme 
dejlige sted, selvom meget i dag er anderledes.

Alt dette indledende fører frem til artiklen med 
landindvindingen som er beskrevet på side 18 og 
19.

Nogle medlemmer frygter, at projektet, med ud-
videlse af landområdet syd for havnen og de nye 
bygninger kan ændre Havnen og klubben fra det 
hyggelige sted det er i dag, til noget stort og mon-
dænt. Denne frygt skal selvfølgelig tages alvorligt!

Som ansvarlig bådklub, kan vi ikke lade tiden pas-
sere forbi uden at følge med. Forholdene for klub-
ben er langt fra tidssvarende. Klubben trænger til 
omklædningsfaciliteter og undervisningslokaler 
for klubbens sejlere, og vi mangler forbedrede 
pladsforhold for kajakker og joller.

Det forslag der er skitseret i Søhesten, er et oplæg 
som der skal arbejdes videre på af alle involve-
rede parter, Sletten Bådeklub, Kommunen, Fonden 
Sletten Havn, Fiskehuset, Ishuset, Beboerforenin-

gen og andre hvis jeg skulle have glemt nogen.
Der skal nedsættes et udvalg med repræsentanter 
fra alle interessegrupper.

Min personlige holdning til forslaget er, at slutre-
sultatet skal bevare det specielle miljø der hersker 
på havnen og i klubben i dag. Der skal ikke rejses 
noget monument og området skal ikke blive så 
mondænt, at det ikke passer ind i miljøet. 

Hvordan kan projektet så komme til at være en for-
del for Slettens øvrige beboere? Se på forholdene 
som de er i dag. En meget uskøn bygningsfacade 
mod syd og et vandområde inde i hjørnet med tang 
og andet godt. Et sted som ligger ubrugt hen, selv-
om det geografisk er et vidunderligt sted. Ideen er, 
at alle nævnte interessenter i Sletten i fremtiden 
skal kunne bruge det inddæmmede areal til at 
komme tættere på Øresund og få en god oplevelse.

Overskriften, ”Genialt eller Katastrofalt”. 
Det kan blive genialt, hvis der i samarbejde med 
alle interessenter bliver udformet et projekt der 
tilgodeser det eksisterende miljø i Sletten Havn, 
men det kan også blive katastrofalt, hvis ikke der 
bliver draget omsorg for at Sletten Havn og Sletten 
Bådeklub fortsat skal være, ”Det bedste lille sted 
i Verden”.

_/) _/) _/) Johannes Kildeby
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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 

   Pelle Sørensen
Strandgårdsvej 50
3050 Humlebæk
eps@c.dk
Tlf.:   49 16 03 19
Mobil:  21 28 75  62

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
Helle Schrader
Gl. Strandvej 124
3050 Humlebæk.
hellevs@gmail.com
Tlf.:    49 19 48 93
Mobil:               41 43 48 93

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 redaktøren

Et spændende nyt tiltag  i form af 
nye visioner for klubben  præsen-
teres denne gang i Søhesten. Som 
Niels, havnens formand, sagde ved 

klubbens generalforsamling, er gassen ikke gået af 
klubben selvom den har rundet 50 år. 

Det er et stort og meget spændende projekt 
omkring ombygning og udvidelse af arealet syd 
for havnen. Havnen skal stadig bestå som den 
originale hyggelige havn med fiskere, værft, fi-
skehandler og lystsejlere. ”Øjebæen” som man vel 
efterhånden godt kan kalde det område lige syd 
for havnen, og hvor der i de senere år, har været 
overdænget af ildelugtende tang, er det område der 
er i tankerne i visionerne. Et område som vist ikke 
mange vil komme til at savne som det ser ud i dag. 
Henrik, et af klubbens medlemmer, havde på gene-
ralforsamlingen også den pointe,  at den foreslåede 
nye mole med inddæmning faktisk kunne fungere 
som kystsikring, hvilket jo vil være en yderligere 
bonus.

Projektet er stort og spændende, men hvem skal 
nu betale? Ja, alt det og meget mere vil man snart 
kunne være med til at drøfte til et møde i klubben. 
Intet er besluttet og der er lang vej inden man når 
så langt som til finansieringen.

For at vi kan blive ved at holde os igang, komme 
om bord på båden/kajakken og hvad det ellers 
indebærer at sejle, er det utrolig vigtigt, at holde 
sig igang for at forebygge skavanker. Derfor er det 
dejligt, at SB har indgået en fordelagtig rabatord-
ning med Ør og Sund. I kan læse mere om det inde 
i bladet.

Nu er den ellers milde vinter meget snart ovre og 
et forhåbentligt mildt forår venter os så vi kan få 
gang i  klargøring af  bådene, få dem i vandet og 
ud at sejle. Det syntes jeg er den bedste tid på året.

Husk at hente det nye medlems kort (de står 
på klaveret). Medlemskortet skal fremvises hvis 
personalet i Kabyssen spørger efter det. Vi er 
mange medlemmer og de kan ikke kende os alle.

Helle Schrader
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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

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

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 

perioden hvor der ikke kunne købes rigtigt øl i Ka-
byssen. Forestil Jer ikke at kunne komme af med 
det igen! Der må være det næst-værste der kunne 
ske. Så beslutningerne er vigtige på dette område..

Hav kajakudvalg
Kajakafdelingen har stadig stor vækst og der er nu 
10 % af klubbens medlemmer der har sat kryds i 
Kajak feltet i deres profil. Kommunen er ligeledes 
imponerede, og har bevilget kr. 25.000 til betaling 
af halvdelen af 5 nye kajakker.

Ungdomsudvalget 

Ungdomsafdelingen, der jo i høj grad anvender 
klubbens RIBs, har også fået del i Kommunes be-
villinger til os. Kommunen gav tilsagn om at betale 
halvdelen af en ny RIB, og da vi samtidigt solgte 
en gammel, kunne vi få en ny for ¼ af prisen. 

Visionerne
Da det er vores vision at være den mest attraktive 
bådeklub i vores region, har vi set på, hvad der skal 
til for at det kan blive en realitet. 

Sammenligner vi os med andre klubber, ja så 
mangler der i al beskedenhed temmelig meget. Vi 
har ingen omklædningsrum, ingen bad, ringe plads 
til udstyr som sejl mv. Listen er laaaaang.

Kommunen blev indkaldt til møde, hvor både 
borgmester og udvalgsformænd deltog. De vidste 
allerede at den var gal med faciliteterne, men blev 
bestyrket i deres opfattelse, da de fik billederne af 
forholdene at se.

De der var til generalforsamling i år fik set det 
forslag som vi præsenterede kommunen for. Det 
går i al sin enkelhed ud på, at vi vil gøre trekants-
område fra klubhuset ind mod land og så syd langs 
parkeringspladsen til en ny platform for aktiviteter 
på vandet. Og samtidigt kan klubhuset så blive 
nogle velfortjente kvadratmeter større.

Vi var spændt på kommunens reaktion. Den var 
positiv. Tidshorisonten er ukendt, ligesom der skal 
være enighed med havnen, Sletten beboerforening 
og ikke mindst alle de offentlige myndigheder.
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Foto: Rud Kofoed og Pelle SørensenTekst: Rud Kofoed

EN ROM-KUR DER VIRKER
Tilstrømningen til Sletten Bådeklubs Nytårskur 
blev den største i mands minde. Ikke en plads ledig 
og mange måtte stå. Allerede en time før kl.12 var 
det svært at finde plads. 

Formanden Johannes Kildeby holdt en varm  
tale om, hvor vigtigt sammenholdet er i klubben, 
der nu tæller over 800 medlemmer. Og så turde det 
være bevist, at rom-kuren virker!

Formanden kunne afsløre, at bestyrelsen barsler 
med nye spændende planer for klubbens udvikling.  

Den unge redaktør, Helle Schrader, delte bordenden og godt 
nytår med humørparret René og Maria Simonsen – og alle de 
andre

Formanden Johannes Kildeby, kassemester Knud Sant og Tek-
nisk Udvalgs arbejdende æresmedlem Anders Bilde-Sørensen 
skyder det nye år ind – tre  gange15 skud fra hoften

Trine Gottlieb og Pia Saabye slog rommen i glasset og sagde 
godt nytår

Klubbens navnkundige medstifter, æresdoktor og Madeira-
sejler Erling ’Matthis’ Matthiesen fylder 90 i år og besøger 
klubben dagligt. Han har om nogen en veludviklet sans for at 
få smukke kvinder til at føle sig godt til pas. Ikke nok med, at 
han er gift med sin dejlige Maria, men komplimenterne rækker 
rigeligt til, at Inger og Anders Bildes datter Lisbeth bringes i 
højt humør

Den bedste kur, man kan få til nytår, er den i Sletten Bådeklub. 
Den bliver man i godt humør af. Midt i billedet til venstre ses 
sejlerparret Thomas og Bente Skovgaard. De kom på fransk 
visit helt fra Spanien for ikke at gå glip af nytårskuren inden 
den spanske sol og kastagnetterne kaldte igen

Kald det kærlighed - Fiskehusets Aksel Jessen overraskede fru 
Pya med et nytårsknus. Vær velkommen…, nynnede hun glad.

-Jeg skal have barn midt i januar, tilstod Bente ’Fnug’. Gam-
melfogeden Erik Petersen fik sved på panden:  -Det har du ikke 
fortalt mig!– prustede Erik. – Jo, men det er altså også min 
datter, der venter sig, beroligede Bente. – Og således fik nytårs-
humøret en ekstra gang rom
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Onsdagssejladser, Sletten Bådeklubs Klubmesterskab og Sundet NØ 2015.
Onsdagssejladser.

Klubbens kølbåde indbydes herved til at deltage i onsdagssejladserne, som traditionen tro vil blive 
afviklet i samarbejde med Nivå Bådelaug på vor fælles bane. 

Der er planlagt 20 sejladser i den kommende sæson, 12 før og 8 efter sommerferien. Første sejlads, 
som er en tune up sejlads, afvikles onsdag den 22. april og sidste sejlads onsdag den 16. september. 
Sejladserne er angivet i kalenderen på klubbens hjemmeside.

Aftensejladserne vil blive sejlet på samme bane som de foregående år - en trekant før sommerferien 
og en op/ned bane efter sommerferien med start og mål samme sted, med 2 starter og uforandrede 
banelængder. Der vil i år blive afholdt to distance sejladser, en før sommerferien og en efter 
sommerferien.

Vi starter årets sejlsæson med et fælles skippermøde hos Nivå Bådelaug onsdag den 15. april kl. 
19.00. 

For at kunne deltage i onsdagssejladserne er det en betingelse, at man er i besiddelse af gyldigt 
målerbrev, og at båden er lovmæssigt forsikret til at kunne sejle kapsejlads.

Der gøres samtidig opmærksom på, at ved tilmelding til onsdagssejladserne, forpligtiger skipper 
samt mindst to besætningsmedlemmer sig til, at påtage sig én dommertjans. Bemærk at der er lavet 
aftale om at Nivå Bådelaug’s dommerbåd kan anvendes ved alle sejladser.
Tilmeldingen bedes foretaget på klubbens hjemmeside. Startgebyret for sejladserne er kr. 500,00.

Tilmeldingen skal være sejladsudvalget i hænde senest tirsdag den 14. april 2015. 
Oplysninger vedrørende sejladserne vil kun blive givet via klubbens hjemmeside.
Skal vi ikke prøve at få flere at havnens både med ud og sejle i år? Har du lyst til at se hvad det 
drejer sig om, er du velkommen til at deltage på en af kapsejladsbådene for at se om det er noget for 
dig.

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.
Snekkersten Skotterup:  Ophelia sejladsen 09. maj.
Helsingør:   Sjælland Rundt 25.-28.jun.
Espergærde:   Søstjernen 22.-23. aug.

Helsingør:   Hven Rundt 05. sep.

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

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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Generalforsamling 18. februar 2015.
Referat af ordinær generalforsamling i Slet-
ten Bådeklub onsdag den 18. februar 2015. 
Formanden, Johannes Kildeby (JK), bød velkom-
men til den 51. ordinære generalforsamling i klub-
huset. Omkring 80 medlemmer var mødt op. 

1. Valg af  dirigent
JK foreslog på bestyrelsens vegne PerBrinck-Lund 
(PB-L) som dirigent, hvilket forsamlingen tilslut-
tede sig. PB-L konstaterede, at generalforsamlin-
gen var lovlig indvarslet. 

2. Bestyrelsens beretning
JK aflagde som formand bestyrelsens beretning 
for 2014 suppleret med indlæg af Niels Ole Sloth 
om ungdomsafdelingen. 
JK indledte sin beretning med at udtale mindeord 
for fire afdøde medlemmer: Bjørn Jensen, Holger 
Thøgersen, Jesper Roar og Bo Nørlund Hansen 
”Bobby”.
Formanden, JK betegnede 2014 som et travlt år i 
Sletten Bådeklub ikke mindst på grund af 50 års 
jubilæet.
”Klubbens bestyrelse er meget tilfreds med, at vi 
har kunnet fastholde den store stigning der har 
været i antallet af klubmedlemmer, fra at vi i 2007 
kun var 350 medlemmer til at vi i dag er næsten 
800 medlemmer. Vi er således Fredensborg Kom-
munes tredje største klub, kun overgået af to golf-
klubber”, berettede han.

Alt andet lige konstaterede formanden, at besty-
relsen er glad for det nye klubmodul – som bl.a. 
betød, at medlemmernes kontingent 1. februar i år 
blev trukket automatisk. ”Vi har en næsten kom-

plet mail liste, så vi slipper for at kuvertere breve 
og sparer således porto. Der var således kun 13 
som fik sendt indkaldelse ud med posten. ”

Årets aktiviteter i klubhuset har budt på fire af-
tener med teoretisk sejlundervisning, jazzaftener, 
sangaften med Sletten Sangkor og Ole Bruuns 
videre beretning fra sin europarejse. Årets ande-
spil havde ualmindelig mange gevinster, hvorfor 
det burde give et stort overskud til klubben.  ”Så 
måske skal priserne sættes op. Det skylder man 
sponsorerne blandt de lokale handlende, der er os 
meget positivt stemt”, sagde JK.

Alt i alt holdt klubben et fint 50 års jubilæum 
med bl.a. reception, Per Brinck-Lunds jubilæums-
film, og stort festfyrværkeri, konstaterede forman-
den og rettede en speciel tak til Havnens Venner, 
som var meget behjælpelige med festtelt og meget 
andet praktisk.

Kapsejladsmæssigt havde det også været et godt 
år med Knarrstævne, 20 onsdagskapsejladser for 
kølbåde sammen med Nivå Bådelaug, Metalcup 
med 14 deltagende både og samlet udflugt for tur-
sejlere til Kyrkbacken med otte både.

”Sletten har i år taget initiativ til at samle 
sejlklubberne fra Helsingør, Snekkersten, Esper-
gærde, Humlebæk, Sletten og Nivå. På et møde 
her i klubben den 19. november aftalte vi, at sejle 
kapsejladser sammen i den nye år bl.a. Holger 
Cup, Cleopatra Cup og Hven Rundt. Vi har kaldt 
arrangementet Øresund NØ”, oplyste JK.

”Fonden Sletten Havn holder sine tre årlige 
bestyrelsesmøder, hvor jeg er klubbens repræsen-
tant. Klubben bestyrelse har i det forløbne år haft 
yderligere møder med havnens bestyrelse vedrø-

rende fornyelse af adgangsafgift kontrakten her til 
klubben. Det har været en hård omgang, men det 
lykkedes de to bestyrelser at blive enige. Klubben 
er meget tilfreds med det samarbejde, som vi har 
med Fonden Sletten Havn og med havnens havne-
fogeder”, sagde JK og fortsatte;

”Vi har forgæves forsøgt at få havnen til at ved-
tage, at nye bådejere med plads i havnen også skal 
være medlem i Sletten Bådeklub. Det er lidt trist, 
at det ikke er alle havnens bådejere, der er medlem 
af vor klub. Jeg syner, at vi alle skal gøre en indsats 
for at få bådejere, der ikke er medlem, til at melde 
sig ind.”

Klubbens materiel i form af gummibåde og trai-
lere har igennem de sidste par år været igennem 
en større renovering og foryngelseskur.  Jesper 
Jespersen har fået det til at lykkedes, så nu er vores 
materiel i orden. Vi har lige før jul anskaffet endnu 
en ny rød RIB så nu har vi tre ens. Kommunen var 
så gode at sponsorere halvdelen af beløbet, og da 
vi fik solgt den gamle grå RIB, blev det en billig 
båd til klubben. Der bliver bådedåb ved stander-
hejsningen med borgmesterdeltagelse”, oplyste 
formanden og fortsatte:

Klubben er stadig så heldig, at gode medlemmer 
har lyst til at sponsorere et beløb som bruges til 
hjælp til nyt materiel og drift af klubben. Nogle 
sponsorater, som klubben er meget taknemmelig 
for. Sidste år var de gavmilde sponsorer Teletech 
Conference Communication ved Jan Reuter, tænk 
også på de gode højttaleranlæg under jubilæumsu-
gen, Sant Holding ved Knud Sant, UK Sails ved 
Morten Ullmann og ikke mindst Assurancepartner 
ved Niels Ole Sloth. ”

Kajakafdelingen er i stadig god fremgang, og 
sidste år kunne ”flåden” forøges med fem nye 

klubkajakker med hjælp af Fredensborg Kom-
mune, og afdelingens to EPP 2 instruktører, Lars 
Lücow og Pernille Gøttler, planlægger en række 
kurser til kajak-medlemmerne. Formanden slutte-
de sin del af bestyrelsens beretning med at omtale 
nødvendigheden af en løbende vedligeholdelse af 
klubhuset. En del af arbejdet vil blive udført ved 
arbejdslørdagen den 18. april.

Niels Ole Sloth fortalte generalforsamlingen om 
arbejdet i ungdomsafdelingen, hvor man ønsker at 
have et attraktivt tilbud om træning til både bredde 
og elite, fordi det er to sider af samme sag. Uden 
bredde ingen elite og uden elite ingen bredde.  
Samtlige 36 optimistjoller og tre 29’er-joller har 
været på vandet i sæsonen. 

”I sommerferien havde vi en uges skoleferie-
aktivitet for Fredensborg Kommunes skolebørn 
efterfulgt af en uge for vores egne sejlere, hvor 
de kunne boltre sig på vandet 6 timer dagligt – en 
kæmpe succes som vi gentager i år. Og i feriens 
sidste uge drog vi 35 sejlere og forældre til Ny-
købing Sjælland på den traditionelle sejlerlejr”, 
sagde Niels Ole Sloth og fortsatte:.

Ungdomsafdelingens sejlere har deltaget i stæv-
ner rundt i hele Danmark, i Sverige, Polen, Hol-
land, Belgien, Irland og Japan.  Nogle sejlere har 
været på farten til stævner i mere end 20 weeken-
der og har på fornemste vis repræsenteret Sletten 
Bådeklub med flotte resultater, som vi alle kan 
være stolte af: 

Jonas Ullmann blev således nr. 5 til DM. Kro-
nen på værket var, da Slettens to landsholdssejlere 
Jonas Ullmann & Anton K. Andersen efter hård 
konkurrence igennem seks ranglistestævner blev 
udtaget til hhv. Verdensmesterskaberne og Nor-
diske Mesterskaber. Det er mange år siden, at en 
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sejler fra Sletten er udtaget til et VM. 
”Ud over de fortsatte sponsorbidrag til køb af 

klubmateriel vil vi forsøge at rejse penge til at kun-
ne yde støtte til de unges deltagelse i stævner. At 
tursejle i optimistjolle er decideret billigt sammen-
lignet med næsten alle andre sportsgrene – men 
bliver de unge først grebet af sporten og vil deltage 
i stævner bliver det pga. transport, deltagergebyr, 
overnatning mv. til en megen kostbar sport. For 
klubbens aktive optimist- og 29er familier løber 
omkostningen til at dyrke børnenes sport op i ca. 
kr. 50.000 årligt,” sluttede han sit indlæg.

I en kommentar til omtalen af andespillet i be-
retningen sagde Rita Johnsson, at i stedet for at 
forhøje prisen burde der holdes flere andespil og 
på et senere tidspunkt end ét i oktober.

Beretningen blev taget til efterretning af gene-
ralforsamlingen med store klapsalver.

3. Sletten Bådeklubs Hæderpris og Fi-
duspokal
Hædersprisen blev i år uddelt til Jonas Ullmann 
for hans gode resultater i optimistjolle. Niels Ole 
Sloth stod for motiveringen og overrækkelsen.
Fiduspokalen gik i år til Rud Kofoed, der som for-
manden sagde i sin motivering, altid er god til at 
formulere sig i tekst og billeder, og derfor gør et 
stort og synligt arbejde for klubben.

4. Gennemgang af regnskab
Kasserer Knud Sant (KS) gennemgik regnskabet 
for 2014 der udviste et resultat på  75.388 kr. efter 
ekstraordinære indtægter på 58.247 kr. i tilskud 
fra kommunen til køb af ny RIB.
Bent Aagesen ønskede at vide, hvilken rente real-
kreditlånet på klubhuset var optaget til. Endvidere 
hæftede han sig ved, at nedskrivningen på klub-
huset kun var på 1 pct. svarende til 20.000 kr. Det 
var hans opfattelse, at klubben burde minimere sit 
overskud ved større nedskrivninger.
KS oplyste, suppleret af den tidligere kasserer Lars 
Dyrskjøt (LD), at realkreditlånet i 2013 var kon-
verteret til 2 pct. pålydende med en restløbetid på 
15 år. 
Omkring nedskrivningerne svarede KS, at klub-
ben fastholdt afskrivningsprincippet på klubhuset 
fra år til år. ”Jeg tror ikke på, at vi kan opnå flere 
tilskud ved at nedskrive ekstra. Det er væsentligt, 

at vi kan vise en sund økonomi”, bemærkede han
Regnskabet blev taget til efterretning af general-
forsamlingen - også med store klapsalver. 

5. Budgetter for 2015 og 16 
KS forelagde budgetter for 2015 og 2016, der 
udviser et resultat på henholdsvis 131.000 
og 143.000 kr.  Bugetterne er bl.a. baseret på 
tilgang af 70 medlemmer i 2015 og indførelse af 
annoncer på hjemmeside. KS benytte samtidig 
lejligheden til at takke Anette Rasmussen for 
hendes store arbejde med bogholderiet og LD 
for hans fortsatte bistand. Også budgettet blev 
taget til efterretning af generalforsamlingen med 
applaus.

6. Indkomne forslag
En række ændringer af Sletten Bådeklubs 
vedtægter som konsekvens af, at Klubben er 
medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund, og at 
Klubben nu administreres via Klub-Modulet blev 
vedtaget. Ligeledes blev det vedtaget, at klubbens 
generalforsamling senest skal holdes i marts må-
ned. Alle vedtægtsændringerne skal endelig vedta-
ges på en ekstraordinær generalforsamling lørdag 
den 11. april kl. 12.30.

Generalforsamlingen vedtog ligeledes fundatsen 
for Sletten Bådeklubs 60 års jubilæumsfond.

7. Kontingent for 2016
Kontingentsatserne for 2016 blev foreslået 
forhøjet med 5 pct. – afrundet til nærmeste 
5-kr.  KS motiverede bestyrelsens forslag med, 
at klubben ikke havde en økonomisk buffer, 
da kontantbeholdningen er for beskeden. 
Forslaget blev med applaus godkendt af 
generalforsamlingen. 

8. Valg af formand
Johannes Kildeby var villig til genvalg og blev 
valgt under store klapsalver.

9. Valg af bestyrelsesmedlem og 
suppleant.
a. Bestyrelsesmedlemmer:
 Niels Ole Sloth blev genvalgt for to år.
b.Valg af suppleanter.
Pernille Gøttler blev valgt som 1. suppleant for to år.
Bestyrelsen for Sletten Bådeklub udgøres i 2015 af 

Johannes Kildeby, (formand), Knud Sant (kasserer), 
Niels Ole Sloth, Jesper Jespersen og Per Tullberg. 

10. Valg af  1. revisor
Lars Rich ønskede at fratræde og i stedet blev 
Peter Henry Nielsen valgt. JK takkede Lars Rich 
for hans mangeårige indsats som trofast og god 
revisor. Carsten Fenger blev genvalgt som revisor-
suppleant.

11. Fremlæggelse af bestyrelsens visio-
ner mht. udvidelse af klubhus og land-
plads for joller
”Vi har en mangel på plads i Sletten Bådeklub, og 
derfor inviterede vi i efteråret kommunens politi-
kere til en snak om vor pladssituation. Det resul-
terede i, at Thomas Lykke Pedersen, Ulla Hardy-
Hansen, Per Frost Henriksen og Lars Simonsen 
mødte op her i klubben, og vi havde et fint møde. 
Vi fortalte om klubben, om vores pladsforhold og 
viste en skitse af hvad vi kunne forestille os med 
en landindvinding af arealet syd for havnen. Vo-
res spørgsmål til politikerne var, om det, de så på 
denne skitse, var en ide som de kunne forestille 
sig, at vi skulle gå videre med. Det fik vi et positivt 
svar på”, berettede JK.

Fordelene med en landindvinding er, at klubhu-
set kan blive landfast, og derved blive sikret mod 
pæleorm og bedre beskyttet mod havets luner. At 
vi kunne få en oplagsplads til vores joller og fri for 
at bruge foreningshuset, som i øvrigt er uhensigts-
mæssigt indrettet. At vi ville kunne udvide vores 
klubhus så der kan blive plads til omklædning og 
bad for vores jolle- og kajaksejlere. At området 
også skulle kunne blive attraktivt for alle områdets 
borgere, og ikke kun for bådklubben.

”Sletten Bådeklub var herefter klar over, at vi 
måtte have professionel hjælp. Landskabsarkitekt 
John Norrie og arkitekt Robert Ørn har herefter la-
vet et oplæg til, hvordan vores ideer kunne komme 
til at tage sig ud. Aftalen er, at de i den indledende 
fase gør det uden beregning, og når sagen kom-
mer videre, vil de projektere det færdigt”, sagde 
formanden og fortsatte:.

”Dette er kun et oplæg, hvor arkitekterne har 
fået meget frie hænder. Efterfølgende vil der blive 
nedsat er udvalg, hvor interesserede medlemmer 
kan melde sig. Vi vil også indkalde til særskilte 

møder kun omhandlende dette emne, og vi skal 
have godkendelser fra en lang række instanser.”

Arkitekt Robert Ørn gennemgik herefter ide-
projektet illustreret af en række illustrationer. (Se 
selvstændig artikel)

Efterfølgende gjorde dirigenten PB-L opmærk-
som på den bebudede høringsaften, før han åbnede 
for spørgsmål. Flere medlemmer ville vide om 
Kystinspektorat, havnen, parkering, beboerfor-
ening og andres holdninger til projektet, men 
formanden replicerede, at man ikke på nuvæ-
rende tidspunkt har svar fra nogle parter. Kirsten 
”Violin” Andersen mente, at planen ville skade 
det hyggelige miljø i Sletten Havn, mens Henrik 
Sparf-Nielsen kunne forestille sig, at lugtgenen 
fra brakvand ville forsvinde, hvis området syd for 
havnen blev fyldt op.

Herefter rundede JK af med at spørge forsam-
lingen, om bestyrelsen kunne arbejde videre med 
projektet. Generalforsamlingen kvitterede med 
klapsalver.
12. Eventuelt
Niels ”Flid” Frederiksen – formand for Fonden 
Sletten Havn og nyt medlem af Sletten Bådeklub 
– ønskede klubben tillykke med de 50 år. ”Hen ad 
vejen bliver vi altid enig med Bådeklubben. Vor 
opgave er at optimere forholdene og udviklingen 
på havnen, som ligger os meget på sinde”, sagde 
han.
Heinrich Kjær mente, at nogle af indlæggene på 
generalforsamlingen var foregået i et vældigt 
tempo. Han ønskede, at der blev talt tydeligere, 
ligesom andre i forsamlingen ønskede at der blev 
brugt højtaleranlæg.
JK motiverede som slut på generalforsamlingen 
udnævnelsen af et nyt æresmedlem 
Per Brinck-Lund. ”Han er sejler, eventyrer, spas-
mager, filmmager og fortæller gerne vittigheder 
- også de pæne”, sagde formanden. Forsamlingen 
klappede, og JK udleverede vin – også for 
dirigenthvervet.

Sletten, den 25. februar 2015

Per Brinck-Lund   Lars Dyrskjøt
Dirigent   Referent
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Paparazzi Rud på spil ved generalforsamlingen

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

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

Årets Fiduspokal     Tekst og foto: Rud Kofoed 
Det var godt nok aftenens overraskelse, allermest for ovenstående, der 
såvidt vides ikke er sat i verden for at score pokaler. Jeg lover dog 
(forsøgsvis) at leve op til kravet om en noget forlænget arbejdsweekend 
med alt det pokalpudseri, der truer. Jeg blev meget glad - og lidt lettet, 
da Johannes vist (jeg blev så ør, at jeg knapt hørte) sagde, at jeg ofte 
gik til grænsen og somme tider lidt over. Tak, men lad det nu blive 
mellem os...

Det manglede bare
Her er der pokal til årets sejler: Jonas. Hvad dette ukuelige talent har 
gjort for at bevare Sletten Bådeklub på den internationale kapsejlads 
opmærksomhedsskala er knapt værd at tale om. Den med en sund sjæl i 
et sundt legeme fremgår af billedet. Nu sætter jeg af princip aldrig børn 
på piedestaler. De har fortjent bedre, men her er det ret svært at undgå, 
for såvidt vides er Jonas hverken blevet nevet bag i, pint eller plaget 
til at give sejladsen sin sjæl, men har selv valgt det med en begejstret 
ildhu, som gang på gang har udløst en anerkendelse, der ikke bare er 
velfortjent, men forbilledlig. Til lykke til Jonas med Sletten Bådeklubs 
Hæderspris - igen, igen. Det manglede bare...

Æres den som æres bør Per klarer 
ærterne
Generalforsamlingens utrættelige dirigent med sans for 
medlemmernes trang til gule ærter, Slettens svar på Hol-
lywood, Per Brinck-Lund, blev fortjent hædret med en 
applaus-akkompagneret udnævnelse til æresmedlem.

90 års fødselsda-
gen om hjørnet
Klubbens ukuelige ’høj-
glanspolermester’ Henrich 
lader sig ikke distrahere af, 
at han om godt et år fylder 
90. Han vil have svar på 
alt, der vedrører fremtiden - 
selvfølgelig. Det er den han 
skal leve i! - Han fik sine 
svar og var applausklar.

Kassereren på toppen
Klubbens kasserer Knud, Det-Er-
Sant-hvad-jeg-siger, var i impo-
nerende storform ved sin klare, 
præcise regnskabsaflæggelse, der 
var så klar, at selv os med stille pro-
test over en-ørens afskaffelse måtte 
overgive sig. Knud Sant kunne 
gå med applaus for et (beskedent) 
overskud uden svinkeæringer.

Alle mand om bestyrelsesbordet
Fra venstre: Bestyrelsessuppleant Erik Møller-Madsen, kasserer Kund 

Sant, den talende 
formand Johannes 
Kildeby og besty-
relsesmedlemmerne 
Jesper Jespersen og 
Pernille Gøttler. 
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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 Beboer-

forening 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

Bestyrelsen har haft møde med borgmester Thomas Lykke Pedersen, viceborgmester Ulla Hardy-
Hansen, formand for Fritids- og Idrætsudvalget Per Frost Henriksen og formand for Plan-, Miljø- og 
Klimaudvalget Lars Simonsen.
Det havde været et rigtigt godt møde med forståelse for klubbens pladsproblemer.

Der vil blive afholdt høringsmøde for klubbens medlemmer, med gennemgang og dialog i klubben 
onsdag den 25. marts 2015 kl. 20.00, hvor der vil være god tid til at få alle aspekter gennemdrøftet, 
hvilket der ikke var på generalforsamlingen. 
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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. Ud-
over 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

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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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

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     
   lubbens 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



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


