
Referat af generalforsamling i selskabet Sild Og Snaps (SOS)  

Lørdag den 2. november 2019, kl. 12:30 i Strandhaven nr. 10.  

Deltagere: Keld (10), Lars (3), Freddy (7), Henning (19), Flemming (13) og Poul (15).  

 

Da deltagerne var ankommet og havde fået læsket ganen bød formanden, Keld velkommen. Efter 

indledende underholdning ved ”Big Mouth Billy Bass”, erklærede formanden generalforsamlingen for åben 

og henviste til dagsordenen: 

 

1. Valg af dirigent: Freddy 

2. Valg af 2 stemmetællere: Lars og Poul 

3. Valg af referent: Poul 
4. Valg af formand: Freddy blev enstemmigt valgt og overtog ansvaret for ”Big Mouth Billy Bass”. 
5. Fastsættelse af dato for næste års fisketur: 26 september, 2020. 
6. Fastsættelse af tid og sted for næste års generalforsamling: 31 oktober, 2020 kl. 13:00 hos Freddy. 
7. Eventuelt: Det blev bemærket, at laks var et nyt element i menuen. Der var enighed om at det var OK. 

Generalforsamlingen blev herefter lukket, dirigenten takkede for god ro og orden og de ærede medlemmer 

begav sig til et veldækket bord. 

Følgende kulinariske højniveaus-menu tilberedt af deltagerne blev serveret: 

Stegte lune sild med kartoffelmos og tyttebær syltetøj, stegte lune sild, saltede sild i eddike med bløde løg, 

rødbede og dilddressing, røget laksesalat, gravad laks med rævesovs og diverse gode oste. Tilbehøret 

inkluderede: Brød og smør. 

Hertil Oude Genever, Valnøddesnaps på valnødder fra Strandhaven, Porsesnaps, O.P. Anderson, Lyngsnaps 

og et udvalg af kolde øl. Frokosten blev afsluttet med kaffe og ”After Eight”. 

Under spisningen blev retterne kritisk vurderet og der var bred enighed om, at maden var fremragende. 

Den nyvalgte formand blev under spisningen tituleret Præsident, men understregede at han foretrak den 

mere folkelige titel ”Formand” – ligesom Simon Spies. Herefter oplyste han at eddikelagring af sild opløser 

samtlige små usynlige ben. 

Specielt blev valnøddesnapsen rost. Opskrift: 10-15 grønne valnødder skæres i halv og trækker i et 

syltetøjsglas. Det kan efter passende lagring fortyndes til 4-5 flasker valnøddesnaps. Det skal dog påregnes 

6-7 gange filtrering. M.h.t. den rette smagsneutrale basis for kryddersnaps bemærkede et medlem, at man 

kunne få en hel neutral vodka i Lidl og at Brønnums snaps også fås i en smagsneutral ”klar” udgave.  

Herudover blev følgende emner/ideer drøftet: 

Ved årets fisketur på Øresund bør deltagerne overveje at stille sig i ”kastesiden” i stedet for ”pirkesiden”, 

idet man i kastesiden ofte kan stå i læ af styrehuset. 

Administrationsbygning med forkontor og hønsehus anbragt på strandgrunden og tegnet af Bjarke Ingels. 

Etablering af en sø på fællesarealet med kanoudlejning, gondolfart og krebseopdræt. Hvis de mere adrætte 

mandlige beboere iført lændeklæde lejlighedsvist svingede sig i ud over søen i hængebirkens grene og 

udstødte Tarzan hyl kunne søen blive et populært udflugtsmål for krydstogtsturisterne fra Helsingør.  

Drøftelserne og iderigdommen nåede nu nye intellektuelle højder og kloge indlæg blev fremført med en 

hastighed så referentens lukkede for yderligere referat.  

Således opmuntrede og ”fulde” af gode ideer brød deltagerne drypvis op og nåede alle velbeholdne hjem. 

En stor tak til Keld for et fremragende arrangement.                    

Poul/ 06.11.19 


