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Lørdag den 3. december 2016 var der forrygende 
aktivitet i Hornbækhallen – først om eftermiddagen 

med 125 børn og 150 voksne der var samlet til den 
årlige og traditionsrige børnejuletræsfest.
Der blev danset om juletræet, julemanden legede med 

børnene, og Lille Palle sørgede for julemusikken.
Piger fra Hornbæk Idrætsforenings gymnastikafdeling gik et flot Lucia 
optog, og der var underholdning for børnene.
Som afslutning på en god eftermiddag fik alle børnene en godtepose.
Tak til alle de frivillige der hjalp til før, under og efter juletræsfesten.
Tak til Super Brugsen i Hornbæk, som sponserede godteposerne og 
solgte billetter, og tak til Matas i Hornbæk, som også solgte billetter til 
arrangementet.
Om aftenen afholdt Fodboldens Venner en vellykket julefrokostfest med 
små 250 deltagere, hvor der blev serveret en god juleplatte leveret af Super 
Brugsen i Hornbæk, og efter maden var der musik og dans til Sweet Charlie 
5 – en forrygende julefest, som helt sikkert fortjener at blive gentaget i år.  
Fodboldens Venner tjente også en god skilling på festen, som nu kan 
bruges på ungdomsarbejdet i Hornbæk Idrætsforenings mange og alsi-
dige afdelinger.    

Peter P.

JULETRÆSFESTER I HORNBÆKHALLEN
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HIF Informerer 2017:

Deadlines:
April  Deadline  Søndag den 19. marts
Juni Deadline  Søndag den 1. juni
August  Deadline  Søndag den 30. juli
         
Indlæg sendes til: E-mail: duus@duuskompagni.dk 



JULETRÆSFESTER I HORNBÆKHALLEN

Hornbæk Idrætsforening ønsker alle et lidt forsinket 
men velment godt og lykkebringende nytår.
I 2017 bliver der som sædvanligt mange opgaver og ud-
fordringer i Hornbæk Idrætsforening, og dem er vi parat til 
for også i 2017 at være en attraktiv idrætsforening for alle.
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BadmintonHovedafdelingen

Idræts- og 
Kulturpris 2017
Hornbæk Idrætsforenings Idræts- og 
Kulturpris uddeles på Hovedgeneral-
forsamlingen søndag den 23. april 
2017, og kandidatforslag til denne 
pris skal være Hovedafdelingen i 
hænde senest søndag den 2. april 
2017. Kandidatforslag sendes til un-
dertegnede. 
Idræts- og Kulturprisen gives til en 
person, en gruppe af personer eller 
en afdeling, der har gjort et særligt 
stort og betydningsfuldt arbejde for 
idræts- eller kulturlivet i Hornbæk 
Idrætsforening. 
Indstillinger til Idræts- og Kulturprisen 
kan komme fra afdelinger eller enkelt-
personer, hvorefter Forretningsudval-
get tager den endelige beslutning.
Forretningsudvalget fastsætter stør-
relsen på årets Idræts- og Kulturpris.

 
Peter Poulsen

Hovedformand

Hornbæk Idrætsforening 
indkalder hermed til ordinær
HOVEDGENERALFORSAMLING

Søndag den 23. april 2017
Kl. 10.00 i klubhuset

Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet på  

generalforsamlingen
skal være Hovedformanden i hænde  

senest 8 dage før
generalforsamlingen.

I forbindelse med generalforsamlingen,  
byder Hovedafdelingen

på et morgentraktement.

Hornbæk Idrætsforenings Idræts- og  
Kulturpris 2017

uddeles i forbindelse med  
Hovedgeneralforsamlingen.

Se mere om Idræts- og Kulturprisen på 
www.hornbaekif.dk 

På Hovedafdelingens vegne
Peter Poulsen
Hovedformand

Hornbæk Havnefest
Årets Havnefest løber af stablen i dagene fredag den 28., lørdag den 29. og søndag den 30. juli, 
og jeg kan godt afsløre, at der venter nogle herlige og gode musikoplevelser.
Der er altid brug for en hjælpende hånd til havnefesten, så hvis du vil hjælpe til på årets havnefest 
så kontakt idrætsforeningens repræsentant i Havnefestkomiteen Palle Mandrup på 28780931.
Hornbæk Havnefest arrangeres af Hornbæk Bådeklub og Hornbæk Idrætsforening i et samar-
bejde med Fonden Hornbæk Havn og Hornbæk Havneforening.
Følg løbende med om årets Havnefest på www.hornbaekhavnefest.dk
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FINN VINDAHL ANDERSEN
VVS-ENTREPRISE A/S

www.fva-vvs.dk
email : fva@fva-vvs.dk

Hornbæk Stationsvej 11
3100 Hornbæk

49 70 06 24
Telefax 49 70 42 24

SIKKERHED FOR DEM

Totalløsninger med Entreprisestyring
Blikkenslagerarbejde - Centralvarme og Fjernvarmeanlæg

Gas - Oliefyr - Vand - Varme - Sanitet. Autoriseret gas- og vandmester
Autoriseret kloakmester

SuperBrugsen Hornbæk
Sauntevej 1
3100 Hornbæk
Tlf.: 49 70 19 84

lidt ud over det sædvanlige

Untitled-1 1 20-11-2008 13:38:11

Hornbæk Idrætsforening · Februar 2017 5 



Formand
Christine Bogattke 
Stormlugen 9 
3140 Ålsgårde 
22 54 43 21
christine@massage-bogattke.dk

Ungdomsformand
Mathilde Fritzbøger 
Holsteinsgade 13 1 tv. 
2100 København Ø.
60 52 98 00
mathilde_fritzboeger@hotmail.com

Næstformand
Mathilde Fritzbøger 
Holsteinsgade 13 1 tv. 
2100 København Ø.
60 52 98 00
mathilde_fritzboeger@hotmail.com

Sekretær
Andreas Mærchel Fritzen, 
26 70 28 64 
amfritzen@nexs.ku.dk

Kasser
Henrik Fritzbøger
Sauntevænget 4 
3100 Hornbæk 
20 13 00 69 
karenhenrik@jaegerlund.dk

Banefordeler
Margit Fritzbøger 
Holmevænget 
3100 Hornbæk 
49 70 01 98

Seniorformand 
Klavs Ahlberg 
Flynderborgvej  
3000 Helsingør
Tlf.: 40 11 63 06
Mail. ahlberg.klavs@gmail.com

Bestyrelse suppleant
Pia Fritzbøger 
Rødtjørnevej 8 
3100
25 11 63 78 
pia@fritzbger.dk

Motionist formand
Connie Bogattke
Videvænget 1 
3100 Hornbæk
30 23 36 29 
bogattkeservice@mail.tele.dk

Badminton

Rigtig godt nytår til alle i badminton afdelingen.

Så er det nye år så småt i gang og vi skal havde indkaldt til 
generalforsamling.

Generalforsamling i Hornbæk badminton 
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i badminton  
afdelingerne onsdag d.22 marts 2017 kl. 18.00 i klubhuset.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse

4. Indkommende forslag: Senest 8 dage før generalforsamlingen  

afholdelse til formanden

5. På valg:  

Formand: Christine Bogattke – ønsker ikke genvalg 

Sekretær: Andreas Fritzen – ønsker genvalg 

Seniorspilleudvalgsformand: Klavs Alberg – ønsker ikke genvalg 

Juniorudvalgsformand: Mathilde Fritzbøger –  

ønsker ikke genvalg 

Motionistformand:  Connie Bogattke – ønsker genvalg 

Turnerings udvalg: Andreas Fritzen – ønsker ikke genvalg  

6. Valg af bestyrelsesuppleant: Pia Fritzbøger – ønsker genvalg 

7. Revisorer:  

Torben Fritzbøger & revisorsuppleant:  

Jens Clemmensen 

8. Valg af festudvalg:

9. Eventuelt
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Fælles træning lørdag d.12 Nov. 2016

Vi har lavet et samarbejde med de omkringliggende klubber, FremHellebæk-Helsingør- 

Snekkersten-Espergærde og Humlebæk, til fællestræning ca. 2 gange hvert sted i denne  

sæson. 
Alle klubber kommer med 4 spillere og denne gang var det hos os i aldersgruppen 10 til 12 år.

Trænerne var Rasmus Fodegaard og Mikkel Riis, de stod for at lave sjov og spændene  

træningen, så børne kunne lære hinanden at kende.

Det var formålet med selve fælles træningen, der blev også spillet en masse runder,  

hvor der blev mikset godt rundt blandt spillerne.

Træningen blev sluttet af med en omgang kage og saftevand, til at komme godt hjem på.

Næste omgang fælles træning i Hornbæk er lørdag d.18. marts kl.16.30 – 18.00 for  

aldersgruppen 13 til 16 år. Med spisning efterfølgende.

Vi glæder os allerrede til en sjov eftermiddag. 

Mvh. Trænerne & Tudse  
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Hornbæk bådeklub
Formand
Julian Isherwood
tlf 40360129
Willemoesvej 17a
julian@isherwood.dk

Næstformand &  
koordinator 
ungdomsafdelingen  
og udlejning:
Peter Leander
tlf 20300304
Søvænget 21
ple@nybolig.dk

Kasserer
Bent Hindhede
tlf. 51557771
Spurvevej 28
nkmarsk@gmail.com

Sekretær
Anette Molbech
tlf. 23231787
Stormlugen 4A
3140 Ålsgårde
anette@plottet.dk

Kølbåde
Henrik ’Hønse’ Paulsen
tlf. 40410935
h@paulsen.mail.dk

Motorbåde
Tom Sørensen
tlf 49704766
Kystvej 9
tisorensen@hotmail.com

Hornbæk Bådeklub
tlf. 49702398
Havnevej 30
www.hbklub.dk

Klubhuset
Nils Lyhne
tlf. 20410676
nilslyhne@mail.dk

KØL- OG MOTORBÅDENE SKAL 
SNART I VANDET OG HAVNEN 
VIL SYDE AF AKTIVITET
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Kigger man ud over havnen i disse uger, glæ-
der man sig til, at køl- og motorbådene snart 
skal i vandet, og havnen igen vil syde af akti-
vitet fra de mange unge og forældre fra vores 
Ungdomsafdeling, Stand-up Paddle roere, der 
søsætter deres boards og vores kajakroere, der 
pryder vandoverfladen.

Med Dragon Gold Cup veloverstået sidste år 
kigger Bådeklubben frem mod årets begiven-
heder. Ikke mindst på en løsning af de plads-
problemer, vi har. Med en ungdomsafdeling, der 
buldrer frem, og ventelister på vores kajak- og 
Stand-up Paddle pladser, samt et klubhus, der 
har svært med at følge med i trængslen, skal vi i 
løbet af året prøve at finde udviklingsmuligheder 
sammen med Havnen.

Umiddelbart er kajakskuret det store problem. 
Der er endnu ikke kommet respons fra Kystdi-
rektoratet på vores indsigelse om, at de kræ-
vede kajakskuret nedrevet midt i november. 
Bådeklubben og Havnen byggede skuret i fæl-
lesskab, men det viste sig, at der manglede en 
af de mange tilladelser der skal til. Indsigelsen 
har heldigvis opsættende virkning.

Men under alle omstændigheder skal der findes 
en anden placering til kajakkerne da storme, 
sandblæsning og en lille strand, der føder 
mange småsten, har vist sig ikke at være egnet 
til kajakopbevaring. Vi kan formentlig vente et 
endeligt svar på vores indsigelse inden sæson-
start, og da skal vi være klar med en Plan B.

Lige så problematisk er vores mangel på plads 
til Stand-up Paddle boards. For øjeblikket står 
de opstaldet i Jolleskuret med plads til omkring 
10 boards. Men der er en pæn venteliste. Li-
gesom hos kajakkerne vil Bådeklubben kunne 
forvente mange flere medlemmer, og havnen 
mange flere besøgende, i det øjeblik der er 
plads til deres redskaber.

DM’er
Kølbådsafdelingen har fået ny kaptajn i form af 
Henrik ’Hønse’ Paulsen, der overtager afdelin-
gen fra Stig Rahbek, der efter en del år i besty-
relsen, som leder af kølbådsafdelingen, havde 
lyst til lidt mere fri- og sejltid i bl.a. Kvien Mary.

Hønse har en del planer, bl.a. et ønske om, at 
Bådeklubben igen gør brug af den faste bane-
mulighed vest for havnen. I øjeblikket under-
søges det hvilke bøjer, der vil kunne ligge fast 
i området, og gøre vores onsdagssejladser lidt 
nemmere at have med at gøre. Samtidig har 
Hønse planer om at introducere et ny regime 
omkring onsdagssejladserne, hvor alle Både-
klubbens afdelinger kan være med. Mere om dét 
inden sæsonstart.

Bådeklubben bliver også vært for et par Dan-
marksmesterskaber i år – dels CB66erne, der 
afholdt deres mesterskab i Hornbæk sidste år, 
og dels Melgesklassen, der afholder deres me-
sterskab i Hornbæk. Samtidig arbejdes der i 
Stand up Paddle afdelingen med planer om at 
deltage i KANTRUM-projektet - en træningsop-
start til verdensmesterskabet i SUP. Eventet vil 
formentlig blive afholdt som en del af Uge 31 og 
blive sammensat på en måde, så mange udefra 
vil få mulighed for at prøve at få undervisning i 
en Stand up Paddleboard. Mere om det i næste 
nummer.

KLUBHUSET
Klubhuset har også fået en ny daglig leder i Nils 
Lyhne, der har overtaget fra Jesper Nilsson. 
Jesper og Kirsten vil gerne rejse en del, og de 
syntes, at nu var et godt tidspunkt at gøre det. 
Nils har allerede sammensat lørdagsfrokosterne 
i foråret. En relativ stor sag i år bliver planerne 
om at udvikle den nederste etage i klubhuset. 
Målet er at gøre området mere anvendeligt, især 
for vores voksende ungdomsafdeling der har 
brug for bedre faciliteter, men også til glæde 
for alle medlemmer og brugere af klubhuset. 
Helsingør Kommune har givet tilsagn om øko-
nomisk støtte, og det er vi i bestyrelsen meget 
glade for. Mere om det i et senere nummer.
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Fodbold
Formand
Lars Vindahl Andersen
Tlf. 31 21 37 53
formand@hornbaekif-fodbold.dk

Sekretær
Peter Clausen
Tlf. 22 55 00 25
sekretaer@hornbaekif-fodbold.dk

Kasserer
Peter Lipczak
Tlf. 20 10 05 56
kasserer@hornbaekif-fodbold.dk

Ungdomsformand
Jonathan Rantzau
Tlf. 22 55 89 25
ungdom@hornbaekif-fodbold.dk

Seniorformand
Michael Jørgensen
Tlf. 51 53 00 33
senior@hornbaekif-fodbold.dk

Menigt medlem
Carsten Nielsen
Tlf. 40 26 67 69
cn@sport-direct-helsingor.dk

Menigt medlem
Karin Scheel
Tlf. 61 69 46 14
karin.scheel.dk@gmail.com
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HORNBÆK CUP 2017 
BLEV ENDNU ENGANG EN STOR SUCCES
Selvom antallet af tilmeldte hold længe så lavt ud, endte en slutspurt af 
tilmeldinger med at gøre stævnet rigtig velbesøgt igen. I alt 97 hold gik 
igennem Hornbæk Hallen i år, og selvom det ikke er rekord af tilmeldin-
ger, er det det højeste gennemsnit vi har haft af antal hold pr. årgang. I år 
har vi nemlig valgt kun at afvikle stævnet lørdag-søndag i begge weeken-
der og således sløjfe to årgange. Antallet af tilmeldte hold, må derfor igen 
siges at være mere end tilfredsstillende.

Mange lokale hold deltog, men også hold fra andre steder på Sjælland, 
var med til at gøre stævnet velbesøgt også ud fra geografi. Hornbæk var 
selvfølgelig også med i alle årgangene, for at forsvare hjemmebanen, og 
det blev da også til medaljer i flere af årgangene. 

Vi afholdte igen stævnet over to weekender, med fokus på at gøre stævnet til 
en oplevelse, ud over det sædvanlige. Der var derfor lagt stor energi i kiosk-
sortiment, fremragende gevinster i tombolaen og ikke mindst det tekniske 
indslag undervejs i stævnet – driblekonkurrence eller jonglørkonkurrence. 
Præmierne til de bedst placerede hold, stævnets spillere og teknikker-
prisen var der heller ikke sparet på, og jeg tror godt man kan sige, at 
der ikke er mange der kan måle sig med så flotte præmier, som der er til 
Hornbæk Cup.

Vores tombola var endnu engang et stort hit, og der skal her lyde en 
kæmpe tak til vores sponsorer, rigtig mange fra lokalområdet, men også 
virksomheder fra andre byer bød til.
Tak til Jyske Bank for igen i år at være hovedsponsor.



Fodbold
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HORNBÆK CUP 2017 
BLEV ENDNU ENGANG EN STOR SUCCES

Stor ros til alle vores frivillige skal der endnu engang lyde – uden jer kunne stævnet ikke afholdes. Der 
deltog igen mange frivillige til pasning af dommerbord, dommertjans, kiosken, tombolaen, opsætning, 
oprydning osv. Især det ældste pigehold var fantastisk repræsenteret. En af stævnedagene var der hele 
12 piger der var der fra start til slut, og det vidner om den glæde et stævne også kan skabe for frivillige 
og det sammenhold det kan give for en klub og for et hold. 

Afslutningsvis TUSIND TAK til alle der deltog på den ene eller anden måde. Spillere, dommere, trænere, 
forældre og  frivillige. I er med til at gøre Hornbæk Cup til hvad det er.

Vi ses forhåbentligt næste år til Hornbæk Cup 2018 !



Fodbold

03 piger:
Nr. 1: Espergærde IF 1
Nr. 2: Snekkersten IF 2
Nr. 3: Hornbæk IF 1

04 piger:
A-Nr. 1:  HIK
A-Nr. 2: Allerød FK 1
A-Nr. 3: Espergærde IF 1

B-Nr. 1:  Allerød FK 3
B-Nr. 2: Allerød FK 2
B-Nr. 3: Hornbæk IF 1

05 piger:
Nr. 1:  Allerød FK
Nr. 2:  Hornbæk Dreamgirls
Nr. 3:  BSF

06 piger:
Nr. 1: Hornbæk Power-
girls 
Nr. 2: BSF
Nr. 3: FA 2000

07/08 piger: 
Nr. 1: Hornbæks Seje Tøser
Nr. 2: FIF Pigerne
Nr. 3: Snekkersten IF 1

03 drenge:
Nr. 1: Allerød FK
Nr. 2 St. Lyngby 3
Nr. 3 St. Lyngby 1

05 drenge:
Nr. 1: Team Vestgn (Brøndby)
Nr. 2: Nr. Jernløse Dyreklinik
Nr. 3: Olivers Garage

06 drenge: 
Nr. 1: Snekkersten IF
Nr. 2: Hornbæk IF 1
Nr. 3: Sifferne 2 (Skovshoved)

07 drenge:
Nr. 1: KB Stjernerne 
Nr. 2: Hornbæk IF 2 
Nr. 3:  KB Løverne

08 drenge:
Nr. 1: A.G.F. Hvid
Nr. 2: A.G.F. Blå
Nr. 3: Dragør BK 1

VINDERE:
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Fodbold

MANGE 
GLADE 
VINDERE
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STÆVNETS SPILLER: 
03 piger:  Alba (Espergærde IF 1) 
04 piger:  Julie S (Allerød FK 1) 
05 piger:  Linnea Madsen (Allerød FK)
06 piger:  Flora Højer (Hornbæk Powergirls)
07/08 piger: Caroline (Snekkersten IF 1)
 
03 drenge:  Rasmus (St. Lyngby) 
05 drenge:  Oskar (Nr. Jernløse Dyreklinik) 
06 drenge:  Rasmus (Sifferne 2 (Skovshoved))
07 drenge:  Kalle (KB Løverne)
08 drenge: Noah Krucov (A.G.F) 

TEKNIKKERPRIS:
03 piger:  Mille Morell (Snekkersten IF 1) 
04 piger:  HIK 
05 piger:  Allerød FK 
06 piger:  HIK
07/08 piger: Espergærde IF
 
03 drenge:  Bashar (St. Lyngby)  
05 drenge:  Olivers Garage  
06 drenge:  Hornbæk IF 1 
07 drenge:  KB Stjernerne
08 drenge: A.G.F. Hvid

03 piger - stævnet spiller - Alba - Espergærde

07-08 piger - stævnets spiller - Caroline - Snekkersten

06 piger - stævnets spiller - Flora - Højer05 piger - stævnets spiller - Linea Madsen - Allerød
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Fodbold

Body Shop Helsingør
Boomerang Kaninen
Codimu
Drachmann Advokater
Dyhl Electric
FC Helsingør
FC Nordsjælland
FOA i Hillerød
Forsyning Helsingør
Foto for evigt
Havnekiosken
Helsingør Dagblad
HOME
Hornbæk Fitness
Hornbæk Is

Hornbæk Skibshandel
Ilse Jacobsen Hornbæk
Jyske Bank
Lenovo
Lirumlarumleg
Madonna Burger
Matas
Rib House
Rodes.dk
Mama Mia
Shell
Sport Direct Helsingør
Staples
Superbrugsen Hornbæk

TAK TIL VORES SPONSORER

06 drenge - stævnets spiller - 
Rasmus fra Skovshoved

03 drenge - stævnets spiller - 
Rasmus fra St. Lyngby

05 drenge - stævnets spiller - 
Oskar - Nr. Jernløse Dyreklinik

04 piger - stævnets spiller - 
Julie fra Allerød
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Fodbold
Stig Petersen
Drejervej 15
3100 Hornbæk
Mobil. 2531 3980

Gitte Pedersen
Hornebyvej 40
3100 Hornbæk
Tlf. 4970 1590
Mobil. 5155 3702

Ulrich Hjorth-Moritzsen
Klokkestøbervej 8
3100 Hornbæk
Tlf. 2578 8751

Jørgen Olsen
Ellekildehavevej 41
3140  Ålsgårde
Tlf. 2525 5626

Lone Jacobsen
Stjernevej 30
3100 Hornbæk
Tlf. 5130 4452

Jens Bertram
Solvej 23
3100 Hornbæk
Mobil 2521 7706
bossen@bertrams.dk

John Sørensen
Toftemosevej 7 A
3100 Hornbæk
Mobil: 2531 1383

Connie Bogattke
Videvænget 1
3100 Hornbæk
Kræmmertelefon:
3023 3629
kram1@mail.dk

Fodboldens Venner
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FodboldFodboldens Venner

• Service
• Fjernvarme

JAN BORG
VVS INSTALLATØR

• Naturgas
• Badeværelser

Firma 20 13 08 92
Privat 49 70 08 92
Fax 49 70 29 94

Margit Fritzbøger

Tlf. 49 70 01 98

Salon Musette

Holmevænget 13A · 3100 Hornbæk

 
i Hornbæk

Ndr. Strandvej 348, 3100 Hornbæk, Tlf.: 49 70 02 56
Åbningstider:
Mandag-torsdag: kl. 9-17.30  Fredag: kl.  9-18
Lørdag:  kl. 9-14   

FLÜGGER
 

i Hornbæk

Ndr. Strandvej 348, 3100 Hornbæk, Tlf.: 49 70 02 56
Åbningstider:
Mandag-torsdag: kl. 9-17.30  Fredag: kl.  9-18
Lørdag:  kl. 9-14   

Fra 1. maj – 1. sept. åbent alle ugens dage. 
Søn- og helligdage 10-14.

Gæstehytter etc. se www.danfonordic.dk
Eller ring Tlf. 49 70 48 74
DANFO-TRADING

Holmegårdsvej 29B · 3100 Hornbæk
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Gedden
Formand 
Thomas Ratzlaff
thomas@ratzlaff.dk
tlf. 2339 2308
- Klubblad, miljø-kontakter mv.

Kasserer
Lone Kjeldsen
gedden3100@gmail.com
Tlf.  2336 5514
-  Ansvar for økonomi  

/indmeldelse

Jacob Thorman
jacobthorman@gmail.com
Tlf. 27292824
- Ansvar for arrangementer

Børge Nilsson
bni@esh.dk
Tlf: 23411574 / 49701134

Christian Skands
gedden@christianskands.dk
Tlf. 22640801 
- Ansvar for hjemmeside
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Jacob og jeg fandt tiden til en 
fælles tur på søen i juleferien, 
og det var lige før, at frosten 
satte en stopper for os, da 
der lå nyis på en del af vandet 
fra morgenstunden.

Vi fik dog smidt båden i van-
det alligevel og fiskede med 4 

stænger med friske skaller på alverdens forskellige rigs under flåd.

Det blev en vild dag med masser af hug og mistede fisk, men ikke 
mindre end 15 gedder i båden.

Første pæne fisk fik Jacob og rundede nemt de 5 kg med en flot gedde.
Efter at have passeret det samme område i søen adskillige gange fik 
jeg et solidt hug, hvor jeg først så fisken ved netrammen. Den var noget 
større end forventet, og vi måtte en tur på land for at veje og fotogra-
fere. Gedden viste sig at veje hele 8 kg rent og således igen en ny 
sørekord i nyere tid.

( Største dokumenterede gedde i Hornbæk sø blev fanget i 1995, også 
af Jacob og jeg og vejede 11 kg ).

Statistikken viser, at der i 2016 er fanget 4 gedder mellem 7,1  og 8,0 
kg fordelt på 3 fiskere.

Det er svært at sige, om der er tale om 4 forskellige fisk eller der er 
tale om genganger ( e ), men højst sandsynligt er der tale om mindst 2 
forskellige fisk set ud fra sammenligninger på fotos.

I øvrigt fangede jeg en pæn 3 kgs gedde med seriøse bidmærker he-
nover ryggen fra en anden gedde, så det går hårdt for sig under vand-
spejlet i Hornbæk Sø.

Desværre gav dagen også en rigtig kedelig bifangst i form af en 10 
liters malerspand fyldt med hvid spartelmasse. Et miljøsvin havde ka-
stet spanden i søen fra en bro langs den østvendte side og åbenbart 
ment, at det var en god ide. Den blev spottet på 1½ meters vand og 
fanget ved hjælp af en åre og teknisk snilde.  Trist oplevelse af erkende, 
at nogle mennesker er virkelig langt fra tanken om at beskytte naturen 
i nærmiljøet, men desværre ikke første gang, at der ryger ting i søen, 
som hører hjemme på lossepladsen, øv.

Spanden er nu bjerget og afleveret på Skibstrup Losseplads. Den gav 
i øvrigt en tam og tung fight.

Formanden.

NY STORGEDDE FRA HORNBÆK SØ



Gedden

MEDDELELSE
Indkaldelse til den 34. ordinære 

generalforsamling i Gedden

Onsdag den 1. marts 2017 kl. 19.00.

Hornbæk Vandværk, Hornebyvej 1, Hornbæk
Under henvisning til lovenes § 4 indvarsles hermed 

den 34. ordinære generalforsamling som ovenfor anført.

Jf. § 4 fastsættes 
dagsordenen hermed:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden

3. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab.
 3.2. Vedtagelse af kontingentets størrelse.

4. Valg af bestyrelse og suppleant.
(  Børge, Lone og Bo Nue – alle modtager genvalg )
  
5. Valg af revisorer og 1. suppleant.
( Jens Frederiksen- modtager genvalg )

6. Behandling af indkomne forslag.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
skal være formanden i hænde senest 21/2–2017. 

Der vil traditionen tro blive budt på fiskefrikadeller og serveret øl, 
vand og kaffe under forsamlingen.

På bestyrelsens vegne.Thomas Ratzlaff, formand
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Golf
Hornbæk Golfklub:
Bøtterupvej 2C
3100 Hornbæk
Tlf: 49 75 95 70
Fax: 49 75 95 71
E-mail:  
sekretariat@hornbaekgolf.dk

Administrative medarbejdere:
Hans Henrik Brandt 
hhb@hornbaekgolf.dk

www.hornbaekgolf.dk

Café Ingolf
Jan Nissen
nissen@cafeingolf.dk
Tlf.: 32 13 33 13

Træner/Shoppen
Ulrik Marcher
Tlf: 49 75 95 72

Byggeudvalg
Vagn Jørgensen
Tlf: 42 68 89 94
kirsten-vagn@email.dk

Sponsorudvalg
Hans Henrik Brandt 
61203637 
hhb@hornbaekgolf.dk

Formand:
Jens Peter Nielsen
Tlf: 49 70 20 26/ 20 30 12 36
jens.peter.nielsen@privat.dk

Kasserer:
Peter Fritzböger 
Tlf. 40 31 27 05 pfr@privatmail.dk

Baneudvalget:
Claus Meulengracht
Tlf. 20 44 71 33
claus-m@mail.dk

Turneringsudvalget:
Leif Erdmann
Tlf.: 30 70 48 61
leif.erdmann@outlook.dk

Ungdomsudvalget:
Morten Søgaard 
Tlf: 21 93 99 76 
ms@godhavn.dk

ER DU JUNIOR OG VIL DU  
PRØVE AT SPILLE GOLF ?

Det koster kun 950 kr om året at være junior i Hornbæk Golfklub. Kontin-
gentet inkluderer, ud over adgang til vores træningsanlæg, frie trænings-
bolde og juniortræning også fri afbenyttelse af klubbens par 3 bane lige 
fra den første dag, samt klubbens 18 hullers bane, når du har bestået 
prøverne. 

I Hornbæk Golfklub kan man starte som junior allerede som 4 årig, og 
når du er mellem 4 og 7 år, så er du Sandkasse spiller. Til denne alders-
gruppe tilbyder vi Sandkassetræning, der er motorisk træning med leg 
og golf. Træningen foregår 8 lørdage fra slutningen af april og 8 lørdage 
fra slutningen af august fra kl. 11-12.

Til Sandkassetræningen er der meget fokus på leg og socialt sammen-
værd og vi slutter altid af med noget lækkert i restauranten.

Hvis du er blevet 7 år, så er du junior og som juniormedlem i Hornbæk 
Golfklub, vil du blive tilbudt træning der er tilpasset din alder og dit golf-
mæssige niveau. Vi sætter træningsholdene lige før sæsonstart d. 1. 
april. Vi holder også et par træningslejre i klubben og vi holder også en 
række andre hyggelige arrangementer for juniorer.

Vi skal nok hjælpe dig rigtigt i gang, og du kan låne udstyr ind til du har 
fundet ud af om det er noget for dig. Når du bliver lidt dygtigere, kan du 
deltage i både interne turneringer og turneringer i andre klubber, hvor vi 
både har juniorer i individuelle turneringer og i holdturneringer.

Juniorudvalget

Det kan du da bare prøve i Hornbæk Golfklub, for 
juniorer er meget velkomne hos os.
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VINTERGOLF
Mange tror at golf om vinteren er umuligt – men 
det kan flere af medlemmerne i Hornbæk Golf-
klub modbevise.
 
Med de snemængder vi har i Danmark, kan der 
spilles golf i langt størstedelen af vinteren. Klub-
ben omstiller anlægget til vintergolf i slutningen 
af november, indtil foråret igen banker på døren 
omkring 1. april.
 
Mange medlemmer nyder muligheden for at 
komme ud i den smukke natur i Bøtterup, og 

som det fremgår af billederne, så kan fornuftig 
påklædning løse problemet med at holde var-
men. Kombinationen af motion, spillet samvæ-
ret med klubkammerater og naturen gør det til 
en dejlig oplevelse, også selvom nogle hævder 
at det ikke er ”rigtig” golf.
 
”Man bliver glad i låget” som et af vores 
medlemmer udtrykte det.

Bestyrelsen glæder sig til at se dig i Hornbæk 
Hallen til generalforsamling. Vi sætter stor pris på 
at medlemmerne møder frem og giver deres me-
ning til kende.
 
Vi kender på nuværende tidspunkt ikke den en-
delige dagsorden, da der stadig er tid til at både 
medlemmer og bestyrelse kan komme med for-
slag. For medlemmernes vedkommende er det 
1. februar 2016, og bladet udkommer først efter 
denne deadline.
 
Den vedtægtsbestemte dagsorden er:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksom-

hed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til 

godkendelse

4. Fremlæggelse af budget og godkendelse af 
medlemskontingenter og indskud

5. Forslag fra bestyrelsen
6. Forslag fra medlemmerne
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt
 
Der udsendes indkaldelse med endelig dagsor-
den til medlemmerne inden generalforsamlingen.

GENERALFORSAMLING I HORNBÆK GOLFKLUB
Den 16. marts 2017 kl. 19:00 i Hornbæk Hallen
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Bestyrelse:
Formand
Kirsten Grønlund
Tlf. 20 97 98 94
kirsten3100@hotmail.com

Kasserer
Ann Birthe Rasmussen
Tlf. 51 88 68 28
ann-b@mail.dk

Sekretær
Anne-Marie Jørgensen
Tlf. 49 70 28 48
mums1@stofanet.dk

Bestyrelsesmedlem
Sofie Breengaard
Tlf. 49 75 85 48
sofiebreengard@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
Karin Hvid
Tlf. 49 70 24 15
kkhvid@yahoo.dk

Bestyrelsesmedlem/
medlemsregistrering
Pernille Kaslov
Tlf. 40 72 74 94
pernille@kaslov.dk

Leder af Gang og Løb
Annette Lund Poulsen
49 70 01 00
annettelundpoulsen@gmail.com

Gymnastik

5- OG 10 ÅRS MEDALJER
uddeles i forbindelse med vores Gallaopvisning

Medaljerne uddeles til de af vores gymnaster, de har gået til 
gymnastik i 5, 10 eller 15 år i træk.

Gymnaster, der mener, de skal have enten 5, 10 eller 15 års 
medaljer bedes henvende sig til formand Kirsten Grønlund mobil 
20979894 eller mail kirsten3100@hotmail.com snarest muligt, så 
vi er sikre på at få alle med

FORÅRSOPVISNING 
I FREDERIKSBORGHALLEN I HILLERØD 
Hornbæk IF´s gymnastikafdeling deltager i år med følgende hold til for-
årsopvisningen søndag den 5. marts 2017:
GYM GIRLS med instruktør Mathilde Skandov og hjælpeinstruktør Emma 
Daugaard Sørensen 
HORNBÆK PIGERNE med instruktør Maice Haagen Høyer
SMÅSTJERNER OG STJERNER med instruktør Jesper Appelrod

EN GOD ANLEDNING TIL AT TAGE TUREN TIL 
FREDERIKSBORGHALLEN SØNDAG DEN 5. MARTS.

Det endelige program kan ses på DGI´s hjemmeside i starten af februar måned.
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LØRDAG den 1. april 2017 kl.13.30 
i Hornbæk Hallen.

HORNBÆK IF´s 
GYMNASTIKAFDELING

Der vil være salg af kaffe og hjemmebagt 
kage, vand, øl, sandwich, frugt og andet godt.

ENTRE: 
børn kr. 10,00 

voksne kr. 30,00
(børn under 5 år gratis adgang)
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Foto for Evigt – Susanne Buhl
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Gymnastik
 

      

       

 
 

Stor tilslutning til Landsstævnet 
medfører tilmeldingsloft 

For at sikre deltagerne den bedste oplevelse 
sætter DGI og Aalborg Kommune nu et loft 
for antallet af deltagere til Landsstævnet den 
29. juni-2. juli 2017.  

 Mere info om tilmeldingsloftet   

   

 
 

Vigtig info via Facebook-
begivenhed 

Overvejer du at deltage i Landsstævnet, eller 
har du allerede købt billet? Så anbefaler vi, at 
du tilmelder dig Facebook-begivenheden for 
Landsstævnet, så du ikke går glip af den 
vigtige information, som vi poster derinde. 
Psst...vi kører en konkurrence derinde i uge 4 
med lækre præmier. 
 
 Se begivenhed  

   
 

 
 

Hvad skal jeg dog dér? 

Kender du typen? Dem, der bare ikke har 
forstået, hvad det er alle vi andre elsker ved 
Landsstævnet. Her er siden, du kan bruge, 
når du skal overtale dem.  

 Se argumenterne  

   
  
      
   

 
 

        
 
 
 
Landsstævne i Aalborg fra den 29. juni – 2. juli 2017 
 
DGI afholder Landsstævne i Aalborg fra d 29. juni – 2. juli 2017. I år har vi et par lokale 
instruktører, Marianne Skandov og hendes datter Mie Skandov, som instruktører for et af 
landsstævneholdene fra vores region, DGI Nordsjælland,  –  DanceGym. Der er træning 
tirsdage i Hillerød fra den 4. april – 20.juni 2017.  

’VI ER PÅ FACEBOOK’
Meld dig ind i gruppen 

”Hornbæk IF’s Gymnastikafdeling” 

og få del i nyheder, billeder, informationer m.m.
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Når vi skal sende informationer 
til jer - vores medlemmer - med 
mails og sms’er, gør vi det via vores 
registreringssystem, hvor I har 
registeret jer med jeres data.

Derfor er det supervigtigt, at I opdaterer jeres 
profil (jeres data), hvis I får nyt mobilnummer 
eller ændrer jeres mailadresse. Hvis de æn-
dringer ikke sker, får I ikke vigtige informationer 
om aflysninger, ændrede træningstider-/ ste-
der, invitationer til fx julehygge, det kommende 
sæsonprogram og informationer om sæson-
start mm. 

”Hvordan gør jeg?”:
-  Gå ind på vores hjemmeside 
 www.hornbaekif.dk 
-  Klik på Gymnastik/Gang & Løb.   Ikke punk-

tum
-  Log dig på med brugernavn og password
-  Hvis du har glemt en af delene - eller begge 

- tryk på ”glemt password” og følg anvisnin-
gen.            Ikke punktum

-  Ret (under Ret profil) de ændrede data (og 
husk at oprette nyt password)

-  Klik til slut på Opdater Profil nederst på 
siden

Situationsbilleder fra en træ-
ningsaften på holdet Gymnastik 
og Styrke m/k, som ledes af in-
struktør Marianne Skandov.

Marianne har i nogle år leget lidt 
med tanken om af lave et blan-
det dame/herrehold, og det har 
hun så gjort med stor succes i år. 
Der er tilmeldt 30 på holdet og vi 
er ca. 20 til hver træning  - ca. 
halvt af hver.

VIGTIGT OM INFORMATIONER TIL JER

Gymnastik og styrke m/k
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Gymnastik

D. 13. til d. 14. januar deltog 37 børn/unge i alde-
ren 7 til 14 år i en trænings”lejr” med overnatning 
i Hornbæk Hallen, som tre af vores superfriske 
unge instruktører havde skruet sammen. Udover 
trekløveret stillede vores parkourfolk også op, så 
det blev til en aften og en formiddag, hvor alle 
deltagerne, som var opdelt i grupper på tværs af 
alder og gymnastikinteresse, kom igennem mo-
duler med både spring, rytme og Parkour. Ud-
over gymnastikken blev der hygget omkring af-
tensmaden, ved sengetid (som blev afbrudt af en 
lille indendørs skattejagt) og ved morgenmaden, 
og det hele blev rundet af med en opvisning for 
forældre og søskende, hvori alle de tre elemen-
ter spring, parkour og rytmegymnastik indgik. Så 
flot!

I bestyrelsen er vi dybt imponerede over arran-
gementet, som de tre unge instruktører selv har 
planlagt og afviklet til topkarakter. Supergodt 
gået af tre så unge mennesker.

Tak til Maice (Hornbækpigerne), Andrea (All-
Round) og Ritva (Ministjernerne) og til Stine, Mor-
ten og Emil (parkour) samt Nikita (hjælpeinstruk-
tør på Småstjernerne) for jeres kæmpeindsats og 
for - helt frivilligt - at bruge en fredag aften og 
nat og en lørdag formiddag i gymnastikkens tegn. 
Godt gået :-)

GYMNASTIK MED OVERNATNING
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Tusind tak for su-
per hyggelig gymna-
stikovernatning. Det 
var en virkelig fed op-
levelse, og vi håber, at 
både børn, forældre og 
hjælpere hyggede sig 
ligeså meget som os. 
Ungernes opvisning 
lørdag formiddag gik 
som smurt, og vi kunne 
ikke være gladere.

Knus Maice, Andrea 
og Ritva’

Der ligger flere 
billeder på vores 
hjemmeside 
under Galleri.
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Håndbold
Formand 
Trine Bay
Tlf.: 23802707
Mail: trba44@gmail.com

Næstformand
Anne Rauer
Tlf.: 40317036
Mail: rauerfamily@email.dk

Kasserer
Karina Thaulov
Tlf: 27213346
Mail: julie@haj-vvs.dk

 Bestyrelsesmedlemmer:
Pernille Kjærsgaard
Tlf.: 30382558
Mail: pernillekjaers-
gaard1976@gmail.com

Sponsoransvarlig
Susanne Holst
Holmevænget 2 D
3100 Hornbæk 
Tlf: 49701508
Mail:spah@mail.dk
 
Klubblad
Louise Covenas

U14-D tog sammen med nogle forældre og søskende på én endags tur 
til Vallåsen, lørdag den 28/1. 

De fleste havde tidligere været af sted på ski, men for andre var det 
første eller anden gang. Humøret var højt da vi mødtes ved Scandlines 
kl 7.45.

Vel fremme blev det booket udstyr afhentet og så var det afsted ud på 
pisterne. For mange af de rutinerede skiløbere, var valget af snowboard 
klart. Men det blev hurtigt byttet ud med ski, da det tog for lang tid at 

SKITUR FOR U14 DRENGE
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komme ned af pisten. Den værste sult blev stillet 
med den medbragte frokost fra en skyfri himmel, 
høj sol og med en temperatur på -2grader og så 
var det afsted ud på løjperne igen. 
Der blev også tid til en kop varm kakao med flø-
deskum i solen. Kl 16.30 var der afgang hjemad, 
da vi som altid havde kamp at være klar til om 
søndagen.

En fed tur som helt sikkert skal gentages. 

Igen i år har Håndbolden og Fodbolden lagt sig i selen og 
solgt årets julekalender i Hornbæk. Der er stort set ble-
vet udsolgt af julekalendere, og det er vi selvsagt meget 
glade for. Det har slet ikke kunne lade sig gøre uden to 
vigtige medspillere, nemlig alle vores julekalenderkøbere 
og alle vores sponsorer! Så derfor:

Et STORT tak til alle som har støttet de to 
afdelinger ved at købe årets julekalendere. 

Og et STORT tak til alle sponsorer, 
herunder SuperBrugsen som har udleveret 
1 gavekort til LirumLarumleg af 1.500 kr. 
8 gavekort af 200 kr. fra Matas, Havnekiosken, 
Krudthuset A/S, Fiskehuset og Hornbæk Is.
45 flæskestege af 1,8 kg og 76 flasker vin.

Det endelige regnskab er klar den 15. februar 2017 og vil 
blive offentliggjort på Håndboldafdelingens hjemmeside.

….og de tre vindere er….

Igen i år havde vi udlovet flotte præmier for de tre mest 
sælgende spillere. 

TILLYKKE TIL DE TRE VINDERE:
1. præmien gik til Magnus fra U10 
fik solgt hele 301 julekalendere
2. præmien gik til Frederikke fra 
U12 fik solgt 162 julekalendere
3. præmien gik til Maria fra U12 
fik solgt 132 julekalendere

SALG AF JULEKALENDERE 2016
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Håndbold
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JULEFIDUS
Torsdag 15/12 afholdt vi som sædvanligt julefidus. Børn og unge fra alle 
årgange var samlet til hyggelige timer i hallen. Her var der fælles opvarm-
ning og bagefter blev der spillet turnering på tværs af U6/8 & U10 og 
U12 & U14. 

Efterfølgende blev der uddelt præmier for de 3 bedste sælgende juleka-
lender sælger. 

Efter et dejligt bad, blev der serveret frikadeller, kartofler og salater bragt 
af forældrene og maden blev indtaget med stor sult. 

Traditionen tro spillede vi Bingo, med præmier sponsoreret af LirumLa-
rumLeg. 

HJEMMEKAMPE!!
Dato U14 Drenge U14 Piger U12 Piger U9 Piger

Tirsdag 21/2 18:30

Søndag 26/2 12:50 12:00

Søndag 5/3 13:50 12:50 12:00

Tirsdag 21/3 19:30

Torsdag 23/3 18:00

Søndag 2/4 13:00

Kom ned i hallen og hep på Hornbæks 
håndboldhold



FOREDRAG AFHOLDT 17. JANUAR I KLUBHUSET

Coach og forfatter John Mejlgren indviede alle gæster 
til dette foredrag om hvordan man bedst kan motivere 
sine teenage-børn derhjemme. 

Håndboldklubben har planlagt en serie af foredrag om 
interessante emner for forældre, om deres børn. Sidste 
år hørte vi om udviklingen af hjernen i teen age-alderen, i 
år var fokus motivation af børn og unge, hvor vi hørte om 
hvilke tricks der tilsyneladende hjælper med at motiverer 
vores teenage børn. 

Der er naturligvis mange ting som kan motivere teen-
agere. Udgangspunktet er, at alle børn er forskellige og 
vi skal finde en historie som passer til den aktuelle pro-
blemstilling.

En af historierne handlede en dreng som ikke gad faget 
tysk. Drengens udgangspunkt var: Hvad skal jeg bruge det til når jeg vil være professionel fodboldspiller? 

Da det gik op for ham at Bayern München kunne være en fremtidig klub og det ville være smart at han 
kunne tale med klubben, naboerne m.v., gik han i gang med at terpe de tyske verber. 

John Mejlgren talte en del om at danske børn har nogle basale behov som ikke bliver dækket ind; de 
sover for lidt, spiser forkert og dyrker for lidt motion, og at alt dette påvirker teenagerne i deres moti-
vation. Som håndboldklub dækker vi det ene af disse behov og vi har åben dialog om at få sovet og 
spist fornuftigt, om ikke andet så før en kamp.

I løbet af aftenen var der bred enighed om, at vi skal afholder filmaften for de unge mennesker. Vi fik en 
liste med gode film og arbejder allerede på en filmaften for U14 drenge og piger.

Derimod må vi desværre erkende, at der ikke er tilstrækkelig interesse for foredragene, og dette sidste 
ender desværre rækken. Vi håber imidlertid, at de som deltog, fik noget med hjem, som de aktivt kan 
bruge i deres hverdag. 
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Mødested: 
Badehuset på  
østre mole

Bestyrelsen 
Formand  
Aase Kjær 
Ndr. Strandvej 355, 2 
3100 Hornbæk 
Tlf. 40487159 
aase.kjaer@hotmail.dk

Næstformand/hjemmesiden 
Ole Søndergaard 
Løvvænget 5 
3100 Hornbæk 
Tlf.26213860 
ole.sondergaard@tdcadsl.dk

Sekretær 
Kirsten Storminger 
Vestre Stejlebakke 1 
3100 Hornbæk 
Tlf. 61700215 
kpstorminger@mail.tele.dk

Kasserer/Medlems-
registrering 
Karin Lentz 
Gørtlervej 44 
3100 Hornbæk 
Tlf. 40375388 
lentz.karin@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem/ 
badehusansvarlig 
Peter Esbjørn 
Strandlystvej 6 
3100 Hornbæk 
Tlf.40103012 
pesbjorn@hotmail.com
 
Suppleant 
Ulla Kuskner 
Valnøddevej 22 
3100 Hornbæk 
Tlf. 24594800 
kuskner@aol.com
 
Hjemmeside: 
www.hornbaek-vinterbadelaug.dk

Hornbæk Vinterbadelaug

NYTÅRSKUR 2017
Søndag d.8. januar mødtes 40 aktive vinterbadere ved badetrappen 
på Østre Mole for at byde det nye år velkommen. Det var en kølig dag 
men uden blæst for en gang skyld. Flertallet hoppede i det 4 grader 
varme vand, mens nogle var i ført varmt vintertøj og stod og kiggede 
på de badende, som af hensyn til fotografen fra Helsingør Dagblad var 
i ført badetøj. 

SOLHVERVSTRÆF 
Onsdag d.21.december 2016 mødtes 50 vinterbadere til sol-
hvervstræf med øl og saltmadder i Havneforeningens smukt julepyn-
tede lokaler for at sige rigtig god jul og godt nytår til hinanden. Et meget 
hyggeligt arrangement, hvor julen blev sunget ind til akkompagnement 
af Henrik Munk på klarinet.

Efter badet gik de fleste af os en tur i den dejlige varme sauna, inden 
vi satte næsen mod Bådeklubben, hvor champagnen og kransekagen 
ventede. Her tilbragte vi et par hyggelige timer sammen.
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KALENDER FOR 2017
Dato Tid Begivenhed

Lørdag d.04.februar kl. 12.00 Generalforsamling med spisning

Søndag d. 26.februar kl. 09.00 Søndagsmorgenmad - medbragt

Søndag d. 26. marts kl. 09.00 Søndagsbrunch

Lørdag d. 29. april kl. 18.00 Årsfest, invitation med tilmelding bliver udsendt i et nyhedsbrev.

Vores formand Aase Kjær tryllede igen med ordene i sin 
tale til medlemmerne:  
                                           
ET NYT-ÅRS STORM
”Evigt ejes kun det tabte” sådan lyder budskabet fra både 
Henrik Ibsen og Ray Bradbury…..

Sidstnævnte skrev således en novelle, hvori en mand be-
tragter Picasso, der på den franske middelhavskyst laver 
storslåede tegninger og billeder i sandet – mens tidevan-
det er på vej ind!

Det er jo livets vilkår, at alt kan vi miste. Ethvert billede, 
enhver tegning kan blive ramt af livets tidevand – derfor 
holder vi af – derfor knytter vi os – derfor værner vi om. 

Et hus er ikke kun noget vi er i, men et hus er også et 
billede, hvor billeddannelsen ikke handler om at lukke 
et kapitel eller fortælle en historie til ende, men egentlig 
det modsatte, hvor det handler om at være åben, om at 

give plads til næste kapitel 
og i sidste instans om, at 
mødet, samværet mellem 
mennesker er det afgø-
rende skridt og billedets 
eksistens kun er et trin, vi 
tager for at fylde rammen 
ud.

Derfor når stormsignalet ly-
ser og lyder for vores hus, 
så griber bekymringen og 
omsorgen sig fast som et 
deja-vu om dengang og 
den anden gang osv.
Først tiden hvor vi har 
gjort, hvad der kan gøres 
for at sikre billedet mod 
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Hornbæk Vinterbadelaug

”tidevand”, så natten før stormens rasen, hvor 
man sover, som lå man i havet og ånder i takt 
med lyden af en stigende stormstyrke.

Næste morgen er som at vågne på stranden 
med brændingens råb i øret.

Hvad venter: Først ser det da i en brolængdes 
afstand nogenlunde ud, men vandet står stadig 
så højt, at Peter Storm(inger) endnu engang ta-
ger tørnen ud til huset ad den farefulde stenede 
vej.

Vandet var trængt ind og havde stået 25 cm 
op, en ”åben dør2 havde ikke gjort det bedre. 
Bestyrelsen ser skaderne og holder vejret til el-
installationerne er undersøgt. Denne gang slap 
vi billigt – kun 3 radiatorer, en støvsuger og et 
svært afsavn i tiden mens tømrermester Chr. In-
gemanns affugter redder gulvene – især det nye 
var vi bekymrede for.

Nyhedsrapporter Kirsten må til de triste taster 
”Huset lukkes”……

Mens vi renser det værste væk, flyver en helikop-
ter i timer over havneområdet, der er fyldt med 
redningskøretøjer, folk og tilskuere. En kajakroer 
var frygtet forulykket – noget der satte vores pro-
blemer lidt i perspektiv. Der var dog ikke sket en 
ulykke og vi var også fortrøstningsfulde.

Tidevandet tog ikke vores billede men satte spor 
– det er vilkårene med den ramme billedet har.

Nu starter et nyt kapitel i husets historie. Nye 
storme vil komme og true, men ”den sorte dia-
mant” er i vores kærlige bevidsthed – vi ved at

”være trofaste til det sidste
sejrens sejr er alt at miste

tabets alt vores vinding skabte
evigt ejes kun det tabte”….
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FØRSTEHJÆLPS KURSUS

ER DIN BÅD 
DRIFTSIKKER?

AUTHORIZED

VOLVO 
PENTA

SERVICEwww.brdrpetersen.dk

Book Service, 
på tlf. 4830 0136

Brdr. Petersen’s
Maskinfabrik Gilleleje A/S 

22 vinterbadere deltog i 
årets førstehjælps kursus, 
som blev afholdt i HIF’s 
klubhus med 3 livreddere 
som undervisere Mick, 
John og Kasper. Det var 
en 3 timers seance med 
både teori og praksis af-
brudt af en pause med 
Ulla’s hjemmebagte kage.
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Krocket
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HORNBÆK KROCKET afholder generalforsamling 
i klubhuset den 09. marts 2017 kl. 10:00

Dagsorden ifølge vedtægter.

10. februar 2017 har Krocketudvalget inviteret til et arrangement for alle 
krocket spillerne i Nordsjælland med deltagere. 

Vi skal bowle i Hillerød med efterfølgende middag på en kinesisk restau-
rant. Der er ingen tvivl om, at det vil styrke det sociale sammenhold i 
Nordsjællands krocket klubber. 

GENERALFORSAMLING
Formand:
Kirsten Bjarnholt
Søhusvej 28
3100 Hornbæk
Tlf.: 43 99 77 17
Mobil: 40 50 75 10
E-mail:  
hornbaekkrocket@mail.dk
 
Kasserer:
Allan Finne-Larsson
Købkesvej 3
3000 Helsingør
Mobil: 31 25 57 18
E-mail: finne@finne-larsson.dk

Sekretær:
Peter Bjarnholt
Søhusvej 28
3100 Hornbæk
Tlf.: 43 99 77 17
Mobil: 20 91 91 91
E-mail:  
hornbaekkrocket@mail.dk

Bestyrelsesmedlem:
Kate Finne-Larsson
Købkesvej 3
3000 Helsingør
Mobil: 31 16 57 19
E-mail:  
finne@finne-larsson.dk



Simon Jørgensen & Søn A/S
Tømrer- og snedkerfirma

49 13 96 22
Agernvej 7 · 3490 Kvistgård 
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kBestil en VARMEPUMPE  

Skru ned for el-regningen

Viden er god 
medicin

– spørg på 
apoteket

Sauntevej 2 · 3100 Hornbæk · 49 70 00 62

• Hovedentreprenør

• Tilbygninger / ombygninger

• Udskiftning af vinduer

• Snedkeropgaver

• Renovering

49 13 96 22
simon-joergensen@mail.dk
Agernvej 7, 3490 Kvistgård

• Kloakservice
• Slamsuger
• Spul og rens
• TV-inspektion
 

Kathøj Kloakservice
Kathøjvej 2 • 3080 Tikøb

Kathøj KloaKservice

49 75 86 50
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Petanque
Formand
Kirsten Madsen
Tlf. 23 62 45 18
E-mail: frumadsen@frumadsen.dk

Kasserer
Irene Serup
Tlf. 60 67 16 26
E-mail: seruph@mail.tele.dk

Bestyrelsesmedlem
Gitte Pedersen
Tlf. 49 70 15 90
E-mail: gehelmer@post.tele.dk

Bestyrelsesmedlem
Morten Klausen
Tlf: 30 31 47 92
E-mail: hagenklausen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Steffen Koppel
Tlf: 40 68 19 02
E-mail: selvstaendigetravel@
business.tele.dk

Bestyrelsesmedlem 
Rasmus Korsholm Christensen
Tlf. 2267 8702
E-mail rkc@skolepartner.dk
 
Bestyrelsesmedlem
Mads Rasmussen
Tlf. 2030 3387
E-mail:  mvras@hotmail.com
  
Suppleant
Janne Bubandt Jensen 
Tlf. 4216 6419

TO VIGTIGE DATOER 
– TO KRYDS I KALENDEREN
Hvis I ikke allerede har sat kryds i kalenderen, så er tiden 
inde til at fatte pennen.. 
 

GENERALFORSAMLING
LØRDAG DEN 18. MARTS 
afholder klubben sin ordinære generalforsamling, der som sædvanlig 
finder sted i Klubhuset. Mødet starter kl 10.00, og selve indkaldelsen 
vil  være at finde på klubbens hjemmeside. 
 
Efter generalforsamlingen spilles sæsonens første rødvinsturnering. 
 
Vel mødt.

 

THAILANDSKE LÆKKERIER 
– HOLD DA HELT FEST
 
Så er det tid til at få bobbet fri-
suren, pudset skoene og finde 
festtøjet frem, for efter den 
lange mørke vinter må det være 
på tide at slå sig lidt løs. 
 
HUSK den årlige fest, som fin-
der sted fredag den 24. februar 
i klubhuset med start kl. 18.00. 
Festkomiteen har endnu en gang 
allieret sig med en særdeles kompe-
tent Thailandsk kok, som vil sørge 
for ægte, hjemmelavede og velsma-
gende specialiteter fra det smukke 
land og vil desuden sørge for også 
at krydre aftenen med påfund af den 
ene eller den anden art, som nok 
skal få gang i lattermusklerne.
 
Når disse linjer læses, er datoen for tilmeldingsfristen passeret, men 
skulle du have glemt at melde dig til og du er hurtig, kan du stadig nå 
det ved at henvende dig til Rasmus på enten tlf 2267 8702 eller via mail: 
rkc@skolepartner.dk.
 
Vi håber rigtig mange af jer vil have lyst til at tage del i denne festlige 
aften, denne ifølge kalenderen vinterens sidste fredag.
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AHRENDT-JENSEN

ENGHOLMVEJ 6  3100 HORNBÆK TLF. 49 70 01 75

CVR nr. 34 73 01 56   - AJ@AJ-EL.DK   -   WWW.AJ-EL.DK   -   DANSKE BANK 3163 0011183417

EL-ENTREPRISE A/S

AHRENDT-JENSEN

ENGHOLMVEJ 6  3100 HORNBÆK TLF. 49 70 01 75

CVR nr. 34 73 01 56   - AJ@AJ-EL.DK   -   WWW.AJ-EL.DK   -   DANSKE BANK 3163 0011183417

EL-ENTREPRISE A/S

HØJBJERG VVS
HAVNEVEJ 9
3100 HORNBÆK
 

Tlf:+45 4970 1888
     +45 2012 6188

E-mail: vvs@hoejbjerg.com         www.hoejbjerg.com

Advokat 
Jeannette Eilertsen
Bettina Jill Kaysø
M Ø D E R E T F O R H Ø J E S T E R E T

A.R.F
riis vej 9, 3100 Hornbæk

Tlf.: 48 79 66 11· Fax: 48 79 42 16 Hjemmeside: www.advohelsinge.dk 
Email: je@advohelsinge.dk 

Møde efter aftale

Jeannette Eilertsen 

A.R. Friis vej 9, 3100 Hornbæk
Tlf.: 48 79   • Fax: 48 79 42 16
Email: je@advohelsinge.dk
Møde efter aftale

Hjemmeside: www.advohelsinge.dk
44 88

Din lokale advokat til bolighandel, dødsbo/arveret og familieret

Advokat (H)
Jeannette Eilertsen
(møderet for højesteret)

Din lokale advokat til ejendomshandel og arveret/dødsbo.

Nordre Strandvej 334, 
3100 Hornbæk

Tlf. 49704488

Tirs - tors. 10 - 17.30 
Fre: 10 - 18 
Lør. og søn. 10 - 15
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Tennis
Hornbæk Tennis
Klubhuset og banerne
Sauntevej 80
3100 Hornbæk

Formand
Tina Hillestrøm
Johannes Ewaldsvej 21
3100 Hornbæk
26 31 09 31
formand@hornbaektennis.dk

Kasserer 
og medlemsregistrering
Tine Bottelet
Borsholmvænget 16
3100 Hornbæk
60 70 97 06
medlem@hornbaektennis.dk

Bestyrelsesmedlem
Per H. O. Larsen
Månevej 9
3100 Hornbæk
26 28 60 88
per@hornbaektennis.dk

Bestyrelsesmedlem
Janne Theilgaard
Hegnet 9, Horserød
3000 Helsingør
60 63 41 48
janne@hornbaektennis.dk

Bestyrelsesmedlem
Annette Høst
Strædet 11
3100 Hornbæk
49750252
annette@hornbaektennis.dk

Bestyrelsesmedlem
Birgitte Park
Edelvej 11
3100 Hornbæk
21 65 45 72
birgitte@hornbaektennis.dk

Bestyrelsessuppleant
Lars  Markersen
Lockersvej 5
3100 Hornbæk
27 10 22 33
lars@hornbaektennis.dk

Bestyrelsessuppleant
Jeanne Schuldt
Søvej 4
3100 Hornbæk
20715758
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Så er vi kommet rigtig godt i gang med den indendørs vintertræning i 
hallen for vores børn og ungdomsspillere. Fantastisk dejligt at vi nu kan 
tilbyde træning hele året med vores meget dygtige træner Jackie. 

Efter at Jackie er kommet til som træner, har han sørget for, at vi spiller 
med ”røde” bolde, hvilket giver et hurtigere spil, som har mere lighed med 
spillet udendørs. Samtidig har Jackie en indsigt og inspiration, der bety-
der, at børnene virkelig udfordres, udvikles og elsker træningen. 

Jackie er garant for en masse lege og øvelser. Udgangspunktet er altid 
at det skal være sjovt.

Så hvis du har lyst til at gå til tennis, behøver du ikke vente til sommer. 
Du kan bare komme over i hallen, når vi næste gang har tennistræning 
for børn…..

UNGDOMS NYT

GENERALFORSAMLING 2017
Der indkaldes til generalforsamling 

søndag, den 11. marts 2017 kl. 14.00 i HIFs klubhus.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage, 

før generalforsamlingen finder sted.



jeanne@hornbaektennis.dk
Ungdomsudvalg
Lise Fritzbøger
Drachmannvej 
3100 Hornbæk
29764698
ungdom@hornbaektennis.dk

Ungdomsudvalg
Margit Fritzbøger
Holmevænget 13A
3100 Hornbæk
28 14 11 98
margit@hornbaektennis.dk
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PIZZATENNIS FOR ALLE BØRN 
OG UNGE I HORNBÆK
Lørdag den 4. marts kl 15.00-16-00 i Hornbæk Hallen

Kom op i Hornbæk Hallen og se om tennis er noget for dig og tag 
en ven med, hvis du har lyst. Så tag dine indendørssko på. Ketsjer 
kan du låne af os. Du skal bare have lyst til at finde ud af om tennis er 
noget for dig. 

DET ER HELT GRATIS AT DELTAGE DENNE DAG.

VI BYDER PÅ 
LIDT PIZZA OG 
SODAVAND, NÅR 
VI ER FÆRDIGE.

SÆT KRYDS I KALENDEREN FOR 
STANDERHEJSNING DEN 29. APRIL

KONTINGENT, MEDLEMSSTATUS OG ADRESSEÆNDRING
BETALING AF KONTINGENT FOR 2017
Du vil modtage et girokort eller en opkrævning fra PBS i løbet af januar, og betalingsfristen 
er 1. marts 2017. 

ÆNDRING AF MEDLEMSSTATUS FOR 2017 
Send en mail til Tine Bottelet på medlem@hornbaektennis.dk hurtigst muligt, hvis du ønsker at ændre 
dit medlemskab for 2016

• ønsker medlemskab ændret fra passivt til aktivt medlemskab 
• ønsker medlemskab ændret fra aktivt til passivt medlemskab 
• ønsker du at tilmelde yderligere medlemmer fra din husstand og dermed ændre til 
 familiemedlemskab
• ønsker udmeldelse 

ADRESSEÆNDRING 
Husk at logge på hornbaektennis.dk og opdater din profil hvis du har ændret adresse i den forgangne år. 



DØSSING & PARTNERE ved, at det kan være en svær balance-
gang at få styr på virksomhedens regnskab. Vi kan hjælpe dig,
hvis du har brug for sparring 
og rådgivning omkring din 
virksomheds økonomi. 

TELEFON 48 24 73 14   WWW.DOSSING.DK 

Kan du holde balancen?

DRACHMANN
ADVOKATER

Autoriseret bobestyrer

49 21 01 80
Kontoradresser:

Nordhavnsvej 1 · 3000 Helsingør
Gydevang 39-41 · 3450 Allerød

www.drachmann.dk
da@drachmann.dk

FJERNVARMEN UDVIDER TIL STENSTRUP 

Kom med nu, og spar 5.000 kr.!
Fjernvarmen er grøn og billig, og nu kan  

du få den på ekstra gode vilkår.

Kom med nu!

Tilbuddet gælder 
kun til den

 31. maj 2017.

Det bliver ikke billigere
Vil du gerne have en mindre varmereg-
ning, er det nu, du skal slå til. Fjernvarmen 
i Hornbæk er væsentligt billigere end 
f.eks. olie, og fra 2019 bliver den stort set 
CO2-neutral.

Senere i år udvider vi til Stenstrup, og er du 
med fra starten, får du en stor rabat.

Få et godt tilbud nu
Normalt koster det 15.000 kr. at blive 
tilsluttet fjernvarmen. Frem til 31. maj får 
du 5.000 kr. i rabat, så du kun skal betale 
10.000 kr. for stikledning og investerings-
bidrag (gælder alm. enfamiliehuse).

Du skal selvfølgelig også have monteret et 
fjernvarmeanlæg. Det kan din vvs-installa-
tør hjælpe med.

Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a.
Lille Evaldsvej 5 . 3100 Hornbæk

info@hofjv.dk . Telefon 49702076
www.hornbaekfjernvarme.dk

HORNBÆK 
Fjernvarme

Mød os og få beregnet din  
varmebesparelse!
Kom og få svar på, hvad du kan spare 
på din varmeregning. Vi sørger også 
for, du får lidt godt at varme dig på.

lørdag den 11. marts kl. 13-15. 
Receptionen DCU-Camping,  
Planetvej 4

søndag den 23. april kl. 13-15.  
Toftemosevej 10A

Husk at medbringe din BBR-ejermed-
delelse og en oversigt over dit årlige 
olieforbrug.

4654 - Hornbæk annonce A5.indd   1 03/02/2017   12.04
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HORNBÆK 
Fjernvarme

Mød os og få beregnet din  
varmebesparelse!
Kom og få svar på, hvad du kan spare 
på din varmeregning. Vi sørger også 
for, du får lidt godt at varme dig på.

lørdag den 11. marts kl. 13-15. 
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Planetvej 4
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Husk at medbringe din BBR-ejermed-
delelse og en oversigt over dit årlige 
olieforbrug.

4654 - Hornbæk annonce A5.indd   1 03/02/2017   12.04
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Turistforeningen
Bestyrelsen:

Formand
Olav Berntsen
E-mail: danfo@email.dk
Tlf. 20 47 44 92

Næstformand
Aase Kjær
E-mail: aase.kjaer@hotmail.dk
Tlf. 40 48 71 59 - 49 70 16 35

Kasserer 
Per Thordal
E-mail: perthordal@gmail.com
Tlf. 49 26 22 60 - 51 33 61 60

Best. medlem
Anne Borg
E-mail: mailanneborg@gmail.com
Tlf. 26 14 90 10

Best. medlem
Rene Bengtsson
E-mail: 
ReneBengtsson@outlook.dk 
Tlf. 23 32 92 47

Best. medlem
Lotte Lund 
M: lotte.lund@mac.com 
T: 49 70 33 36 / 24 24 49 43 

Best. medlem
Palle Mandrup
E-mail: 
palle.mandrup@gmail.com  
Tlf. 28 78 09 31

Suppleant
Jytte Madsen
E-mail: jyttem@mail.dk
Tlf. 49 70 34 90

Suppleant
Elin Scott 
E-mail: elinscott8@gmail.com
Tlf. 50 55 98 01

Turistinfo.
Lisbeth Jensen 
E-mail: lje68@helsbib.dk
Tlf. 49 28 17 02

Kontingent på årsbasis
1 person  150 kr.  
2 personer  200 kr.
B/B   500 kr. 

Hornbæk Turistforenings 
bestyrelse ønsker alle i 
Hornbæk et Godt Nytår

Vigtige arbejdsopgaver i Hornbæk Turistforening i 2017:  at arbejde med 
markedsføring af Hornbæk by rettet mod Danmark, Norge, Sverige, 
Tyskland, Holland og Beligen. For Skandinavien og Nordeuropas ved-
kommende sker dette i samarbejde med VistNordsjælland.

Vi har igen i år bestilt tre helsider med reklame for Hornbæk i Magasinet 
"Kongernes Nordsjælland", som trykkes på engelsk og dansk i et oplag 
på 130.000 eksemplarer, og gratis uddeles i Danmark, Norge, Sverige 
og Nordtyskland.

Der kommer nyt bykort for Hornbæk i lommeformat, som trykkes i et 
stort oplag.

Event vi arbejder med for 2017: Vi begynder badesæsonen med "Store-
badedag" den. 23 juni. Arbejdsudvalget består igen i år af Susanne Buhl 
e-mail: info@fotoforevigt.dk  og Lotte Lund e-mail: lotte.lund@mac.com.

UGE31-2017 starter med Hornbækløbet lørdag den 29 juli (Uge30). I år 
er der også en lang række spændende aktører og forskellige events i uge 
UGE31 under mottoet SPORT, SUNDHED og VELVÆRE.
Alle aktiviteter i UGE31 er gratis og de fleste er uden tilmelding.

For aktører, som ønsker at komme med til UGE31-2017, holder vi Aktør-
møde i Sognehuset (ved Hornbæk Kirke) i uge 9.

Ønsker I at komme med som hjælpere i Infoskuret på havnen, eller være 
med som aktør i UGE31-2017 kontakt venligst Olav Berntsen på mail 
danfo@email.dk
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Shell

Hornbæk

Ndr. Strandvej 359
Tlf.: 49 70 00 22

Når der skal være fest
Er Peters fadøl bedst

Ring til Peter Marx og bestil

HAVNEKIOSKEN HORNBÆK HAVN
TLF. 49 70 03 54

Hornbæk Skibshandel

Åben alle dage 10 - 17.30 

RALPH LAUREN

(Herre- og dame jeans)

Parajumpers

Lumberjacks
Hornbækvej 708, Abellund
3100 Hornbæk
e-mail: lumberjacks@get2net.dk
www.lumberjacks.dk

☺ Træfældning
☺ Flishugning
☺ Rodfræsning
☺ Nyplantning
☺ Brænde
☺ Hegnsopsætning

(Folde, dyre- & raftehegn)

Mobil: 2044 7133

Lumberjacks
Hornbækvej 708, Abellund
3100 Hornbæk
e-mail: lumberjacks@get2net.dk
www.lumberjacks.dk

☺ Træfældning
☺ Flishugning
☺ Rodfræsning
☺ Nyplantning
☺ Brænde
☺ Hegnsopsætning

(Folde, dyre- & raftehegn)

Mobil: 2044 7133

Lumberjacks
Hornbækvej 708, Abellund
3100 Hornbæk
e-mail: lumberjacks@get2net.dk
www.lumberjacks.dk

☺ Træfældning
☺ Flishugning
☺ Rodfræsning
☺ Nyplantning
☺ Brænde
☺ Hegnsopsætning

(Folde, dyre- & raftehegn)

Mobil: 2044 7133

Lumberjacks
v/Claus Meulengracht & Kristian Sandby
3100 Hornbæk
email: lumberjacks@mail.dk
www.lumberjacks

Lumberjacks
Hornbækvej 708, Abellund
3100 Hornbæk
e-mail: lumberjacks@get2net.dk
www.lumberjacks.dk

☺ Træfældning
☺ Flishugning
☺ Rodfræsning
☺ Nyplantning
☺ Brænde
☺ Hegnsopsætning

(Folde, dyre- & raftehegn)

Mobil: 2044 7133
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Turistforeningen

Formand
Jacob Scheel
Tlf. 40 91 99 58
E-mail:  
scheel_@hotmail.com

Kasserer
Lars Hermansen
Tlf. 28 69 75 80
E-mail: 
larshermansen9999@
hotmail.com

Bestyrelses medlemmer
Lene Johansson
Tlf. 49 71 10 22
E-mail: 
Lene.Johansson@mail.dk

Ida Kongsgaard Mathiesen
Tlf. 49 75 00 65
E-mail: 
idakongsgaard@mail.dk

Annette Hansen
Tlf. 49 70 18 84
E-mail: ah@falkgeo.dk

Hornbæk Scenen

Hornbæk skytteforening
Formand
Hans-Henrik Holm-Hansen
Jupitervej 43
3100 Hornbæk
Tlf. 99 55 94 92

Kasserer
Karen Ahrendt-Jensen
Hornbækvej 992
3100 Hornbæk
Tlf. 49 70 10 64

Sekretær
Kirsten Jørgensen
Sommervej 21
3100 Hornbæk
Tlf. 21 21 83 70
kirsten-vagn@email.dk 

Bestyrelsesmedlem
Christian Andersen
Mælkevejen 3
3100 Hornbæk
Tlf. 49 70 30 85

Bestyrelsesmedlem
Jens Schultz
Toftemosevej 17
3100 Hornbæk
Tlf. 22 62 05 96

Bestyrelsesmedlem 
Nicolaj Westergaard
Stjernevej 17
3100 Hornbæk
Tlf. 49 70 12 57

Bestyrelsesmedlem  
– pistolafdeling
Henrik Nielsen
Teglgårdsvej 304
3050 Humlebæk
Tlf. 25 34 08 60

Formand
John Høholt Larsen
Nørregårdsvej 8B
3100 Hornbæk
Tlf. 4072 5220
e-mail: John.H.Larsen@
DanBolig.dk
 
Kasserer
Henrik Olsen
Drejervej 17
3100 Hornbæk
Tlf. 2332 1475
E-mail: henrik@olsen-mail.dk
 
Dinna Arensbak
Hindbærvej 11
3100 Hornbæk
Tlf. 3023 2673
E-mail: dka@arensbak.com

Jørgen Dalbech
Søvænget 15
3100 Hornbæk
Tlf. 2323 3937
E-mail: Grummerne@mail.dk
 
Jesper Christensen
Stjernevej 9
3100 Hornbæk
Tlf. 2074 3888
E-mail: j.christ@privat.dk
 
Medlemsregistrering
Charlotte Høholt Larsen
Nørregårdsvej 8B
3100 Hornbæk
Tlf. 2333 3025
E-mail: charlotte.hoholt@
sca.com
 

Hornbæk ForeningsFitness

Her ville en 
ANNONCE 
fra jer blive læst  

- KONTAKT 
Michael Sørensen på 

Tlf: 22 94 07 31
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STØT SPORTEN I HORNBÆK IF
Skift til Kronborg EL på www.fh.dk

Brug kampagnekode: FH-HO
Så støtter du automatisk Hornbæk IF



Afsender:
Hornbæk Idrætsforening, Carl Bødker Nielsens Vej, 3100 Hornbæk

Peter Leander
Indehaver, Ejendomsmægler & Va-
luar
Mobil 2030 0304

Nybolig
Peter Leander

Hornbæk:
Dronningmølle:

Havnevej 23 ·· ·3100@nybolig.dk · tlf. 4970 2304
Drm. Strandvej 649 ·· ·3120@nybolig.dk · tlf. 4971 8100

”Søger I en bolig der ligger rigtig godt i gå afstand fra byens 
butikker og havnen, i rigtig god stand, nem vedligeholdelse og 
står lige klar til indflytning? Så kom på besøg i denne meget 
flotte bolig.
 
Sælger har siden sin overtagelse af ejendommen i 2004, istand-
sat/moderniseret ejendommen, så boligen i dag fremtræder i 
meget flot stand. Vinduer og døre er udskiftet, gulvene er æn-
dret til parketgulve med gulvvarme overalt i stueplan, to flotte 
badeværelser m.m. Derudover har sælger opdelt tidligere car-
port og udhus i to rum, begge isoleret og det ene med parket-
gulv med gulvvarme.
 
Meget flot ½ dobbelthus med god indretning. Her er tænkt over 
detaljerne og pladsen er optimeret på bedste vis.
 
Indeholder: Entre med trappe til 1. sal, godt og velholdt Køkken 
fra JKE-design og med mulighed for spiseplads, skøn sydvendt 
stue med stort vinduesparti mod den flotte have og med udgang 
til stor terrase. Endvidere gæstebadeværelse og bryggers med 
vaskemaskine og tørretumbler.
1. sal, Repos, forældresoveværelse med skabsvæg, to gode 
og meget lyse børneværelser, hvoraf det ene er indrettet med 
skabsvæg og det andet med skrivebordsplads, samt stort ba-

deværelse med gulvvarme og både brus og spa. 
På alle værelser og repos er der også flotte parketgulve.
 
En bolig som er yderst velholdt og med en rigtig god 
beliggenhed. ”

Kontantpris 2.495.000. Ejerudgift pr. md. 3.236,04. 
Sagsnummer: A9923

Sauntevænget 14B, Hornbæk

Skal vi sælge din bolig så kontakt os på tlf. 4970 2304  

– Vi er her for dig.

Når I har brug for os, er vi der
altid – også søn- og helligdage ...

Familiefirma med
tre generationers
erfaring – hjælper,
når I har behov.


