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PRAKTISKE  OPLYSNINGER 
 

BESTYRELSE: 

 
Formand:               Steen Brynov 45 85 92 12 
                                Snebærvænget 11, 2830 Virum,                   e-mail                brynov@tdcadsl.dk 
 
Næstformand:         Leif Holmskov 45 87 98 89 
                                Kulsviervænget 9, 2800 Lyngby,                   e-mail            holmskov@tdcadsl.dk 
 
Kasserer:                 Per B. Nielsen                        44 91 16 91 
                                 Hedelyngen 8, 2730 Herlev                           e-mail               per@nielsenon.dk    
 
Bestyrelsesmdl:       Frank Lynge Larsen 39 27 30 48 
sekretær                  Østerbrogade 165 

I TH
, 2100 Kbh. Ø,             e-mail              fll165jd@post.tele.dk   

 
Bestyrelsesmdl:       Søren Axelsen 45 93 08 94  
 Lundtoftevej 268 B, 2800 Lyngby,                 e-mail    soeren.axelsen@get2net.dk 
 
Bestyrelsesmdl:       Jan B. Nielsen 44 44 18 30  
 Vibevænget 30, 2880 Bagsværd,                  e-mail      janogbirgit@hjemmefra.dk 
 
Juniorleder               Lasse Sterll 20 70 19 74 
                                 Næstvedgade 14, 2100 København Ø 
 

Klublokaler:         Ungdomslokalerne på Fuglsangsskolen,                             Lokaler Nr. 69 og 73 

                                 Askevænget 10, 2830 Virum 
 

Hjemmeside: WWW.lystfiskerforeningen–neptun.dk 
 

e-mail adresse:    neptun@fiskeringen.dk 

 

Turtilmeldinger:  Jan B. Nielsen mellem 18:00 og 20:00 ( se ovenfor ) 

 

Aftaler om lån af motorer:  Jørgen O. Rasmussen, 45 88 33 77 mellem 09:00 og 20:00 

 

Girokonto:            Lystfiskerforeningen NEPTUN 3 06 27 16 

 
                                 Valdemarskrogen 26, 2860 Søborg 
 

Næste Nummer: primo 2006 

 

 

Bidrag til Bladet: Bidrag til Frank Lynge Larsen og gerne på diskette eller som e-mail 

 

 

Fangstrapporter: Formanden eller Næstformanden 

 

 
             Ansvarshavende redaktør Steen Brynov. Layout: Frank Lynge Larsen 

Bladet udkommer normalt 4-5 gange om året i et oplag på ca. 250 stykker

mailto:soeren.axelsen@get2net.dk
mailto:soeren.axelsen@get2net.dk
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LYSTFISKERFORENINGEN NEPTUN 

 

 
NEPTUN er en forening af alle interesserede lystfiskere, som ved en 

organisation ønsker at fremme deres fælles interesse. Foreningen sø-

ger gennem denne organisation først og fremmest at værne om vore 

vande, samtidigt med at vi ønsker at fremme vores fælles hobby, vores 

fælles ønsker og vores fælles mål.  

Foreningen er åben for alle uanset køn og nationalitet fra alderen 10 til 

du ikke orker mere.  
 
 
 
 
 
 

Nuværende kontingent: 

 

 

Seniorer:  600 kr pr. År 

Juniorer  260 kr pr. År 

Familier  870 kr pr. År 
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                 LYSTFISKERFORENINGEN NEPTUN 
Indkalder til den årlige  

     Ordinære Generalforsamling  
 
i foreningens lokaler  Askevænget 10, 2830 Virum 
 

                  Onsdag  26. Oktober 2005 klokken 19.30 
Dagsorden: 
 
1. Formanden byder velkommen 
 
2. Valg af dirigent 
 
3. Beretning fra  formanden 

 
4. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab og budget for klubben 
 
5. Beslutning om størrelse af kontingent og indskud for: 
 

5.1  Seniormedlemmer 
 
5.2  Juniormedlemmer og 

 
5.3  Familie-medlemskaber 
 

6. Behandling af indkomne forslag. 
 
Husk at evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag d. 19. Oktober. 
 
7. Valg 
 

Bestyrelsesmedlemmerne   Søren Axelsen, Frank Lynge Larsen, Jan B. Ni-
elsen og Steen Brynov er på valg, alle er villige til genvalg.  
 
1 revisor: Ole B. Nielsen er villig til genvalg. 

 
1 revisor-suppleant. Henrik Mortensen er villig til genvalg. 
 

8. Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling. 
 
9.  Eventuelt – herunder uddeling af årets pokaler. 
 
Reserver datoen og mød op med dine ideer til, hvordan vi kan gøre klubben endnu bedre! 
 
                                           Bestyrelsen    generalforsaml.2005.doc      
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                 LYSTFISKERFORENINGEN NEPTUN 

Referat       

Den Ordinære Generalforsamling 
 

i foreningens lokaler  Askevænget 10, 2830 Virum 
 

                  Onsdag  26. Oktober 2005 klokken 19.30 

 
Fremmødte stemmeberettigede medlemmer: 17 
 

Ad 1)  Formanden bød velkommen. I sin velkomst henstillede han til, at 
           Medlemmerne undlod at ryge under mødet. 
 
Ad 2)  Søren Axelsen blev med akklamation valgt som Dirigent. 
           Han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og 
           åbnede derefter mødet. 
 
Ad 3)  Formanden fremførte sin beretning, som er vedlagt. 
 
Ad 4)  Kassereren Per B. Nielsen fremlagde regnskab og budget, som begge 
           blev vedtaget. 
 
Ad 5)  Bestyrelsen fremlagde forslag om et fortsat uændret kontingent for: 
                                        5.1 Seniormedlemmer 
                                        5.2 Juniormedlemmer 
                                        5.3 Familiemedlemskaber 
           Forslaget blev vedtaget. 
 
Ad 6)  Der var indkommet 1 forslag til ændring af vedtægterne fra  
           Kassereren: 

           Forslag til ændring i vores Vedtægter grundet udvikling i samfundet  
           og større brug af de digitale medier. 

           Nuværende formulering i vedtægterne: 
 
           6.4 Fra girokonto kan alene hæves med kassererens underskrift. 
                 Fra bankkonto kan alene hæves med formandens og kassererens  
                 underskrift i forening. 
 

Ny formulering: 
 

6.4 Kassereren kan hæve fra GIRO- og bankkonto. 
     
          Forslaget blev vedtaget. 
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Ad 7) Under dette punkt oplyste Formanden, at Ole B. Nielsen havde meldt  
          sig ud af foreningen, og en anden kandidat måtte findes. Palle Brask 
          indvilgede i at stille op som kandidat til revisorposten. 
 
Følgende medlemmer blev derefter valgt til tillidsposter: 
 
         Bestyrelsesmedlemmer: Søren Axelsen, Frank Lynge Larsen, 
                                                 Jan B. Nielsen og Steen Brynov. 
         Revisor:                           Palle Brask 
         Revisorsuppleant:           Henrik Mortensen 
 
Ad 8) Næste generalforsamling blev fastsat til onsdag den 25. oktober 2006 
 
Ad 9) Pokaler blev uddelt til:  
 
          Torskepokalen   Steen Brynov      Torsk 9,2 kg.  
          Saltvandspokalen   Dane Henry      Rødspætte 1,7 kg. 
          Ferskvandspokalen   Bjørn Sterup-Hansen  Gedde  12,8 kg. 
          Pokalen for ædelfisk   Jørgen S. Thomsen     Havørred  7,2 kg. 
          Put & Take pokalen   Palle Brask      Regnbueørred 1,6 kg.   
          Mede Pokalen     Jørgen Thomsen      Ål  1,55 kg.     
          Trolling pokalen   Bjørn Sterup-Hansen   Laks 15,5 kg 
          Klubmesterskabs pokalen Bjørn Sterup-Hansen  
 
Ad 10) Formanden lukkede mødet og takkede for god ro og orden 
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Formandens beretning på Generalforsamlingen, onsdag d. 26. oktober 

2005. 
 
Dette er mit syvende år som formand for Neptun. Af en eller anden grund bliver for-
mandens beretning større og større for hvert år! Denne udvikling vil jeg forsøge at 
vende i år. 
 
Det forgangne lystfiskerår i Neptun har ikke indeholdt de store dramatiske oplevelser. 
Der er dog sket en del i årets løb, det vil jeg orientere om herefter. 
 
Bestyrelsen i Neptun har afholdt 5 møder, der har været møder i Fiskeringen og også 
2 møder med Lyngby-Taarbæk kommune. 
 

Bestyrelsesmøderne har som sædvanligt beskæftiget sig med vores klubs økonomi, 

fisketure og klublokaler. 
 

Neptuns økonomi er god og fornuftig. Vores kassebeholdning er på knapt kr. 24.000. 
Vore samlede indtægter, kontingent fra medlemmerne, tilskud fra kommunen, mm., 
udgør godt kr. 57.000. Over halvdelen af Neptuns indtægter går til medlemskabet af 
Fiskeringen. 
 
På baggrund af denne sunde og gode økonomi foreslår bestyrelsen derfor uændret 
kontingent for det kommende år (det vil så være det syvende år uden kontingentforhø-
jelse) - men det er jo noget vi skal træffe beslutning om senere i dagsordenens punkt 
5. 
 
Lyngby-Taarbæk Kommune har givet os et tilskud i år på godt kr. 2.000 til driften af 
vor lystfiskerklub - dette tilskud er baseret på antallet af juniorer. Vi er i dag 110 med-
lemmer af Neptun, hvilket stort set er et uændret antal medlemmer i forhold til forrige 
år - men tilskuddet fra kommunen er alene baseret på antal juniorer. 
 
I indkaldelsen til denne generalforsamling står der, at Ole B. Nielsen, er villig til gen-
valg som revisor. Ole B. Nielsen har imidlertid forladt Neptun meget hurtigt. Derfor har 
jeg måttet være den ene revisor på årsregnskabet, og vi skal have valgt en ny revisor, 
udover Henrik Mortensen, på denne generalforsamling 
 
I år er Neptun-bladet kun udkommet med foreløbigt et nummer, dette skyldes dels 
mangel på bladstof, men også sygdom hos den person, der varetager jobbet med at få 
bladet op at stå. Der vil komme et nyt nummer umiddelbart efter generalforsamlingen.  
  
Vi får nu mange henvendelser om medlemskab, hvor folk ringer, skriver eller  



NEPTUN BLADET 

 

NR: 2 november 2005                                                  8 

e-mailer og siger, at de er interesseret efter at have læst vor hjemmeside. Medlemstal-
let er stort set uændret, der er ingen tvivl om, at vor hjemmeside, d.v.s. Leif's arbejde, 
har en meget stor del af æren for at medlemstallet kan fastholdes. 
 
Det var økonomien ! 
 

Angående fisketure. For nogle år siden skar vi ned på antal pladser på havturene. 
 
Antal pladser ser nu ud til nogenlunde at passe til medlemmernes ønsker, selvom be-
styrelsen bruger meget tid på at sælge de sidste pladser på en tur, vi hænger jo på 
tilmeldingerne overfor turbåden, så det er penge ud af vinduet hvis vi ikke får fyldt bå-
dens pladser op.  
 
Bestyrelsen opfordrer de medlemmer, der endnu ikke har deltaget i havture eller stjer-
neture, til at prøve at deltage - fordi det har været en succes for dem der har deltaget - 
og denne succes skulle jo gerne deles af flere. 
 
Stjerneturene med præmie for største fisk har været en succes - vi vil bestemt fortsæt-
te med at arrangere stjerneture til næste år. 
 
De 3 fiskehjul, som udgør præmien på stjerneturene, er delvist sponsoreret af Forst & 
Jagthuset, Ulrikkenborg Plads i Lyngby. Til gengæld har vi lovet Forst & Jagthuset, at 
de får annonceplads i Neptunbladet. 
  
Det var havturene ! 
 

Klublokalet, vi sidder i nu er et godt lokale. År tilbage har der været en del blæst om 
vore muligheder for at bevare lokalet. Det ser stadigvæk ud til, at blæsten har lagt sig, 
og at vi kan benytte vore 2 lokaler i en overskuelig fremtid. 
 
Og til sidst: 
 

Fiskeringen fungerer tilfredsstillende – både ledelse og økonomi fungerer tilfredsstil-
lende. Der er dog sket en hel del ting i Fiskeringen, som jeg vil orientere om: 
 
Bladet FR er en meget tung omkostning for Fiskeringen. På et repræsentantskabsmø-
de diskuterede man at slå sig sammen med Fiskeavisen - opbakningen til forslaget var 
dog så lunken, at man droppede ideen. 
 
I stedet besluttede repræsentantskabet at reducere papir-bladet til to styk om året, og 
supplere med to digitale blade, udsendt som e-mails. Facilitetsmappen vil blive ud-
sendt sammen med det første papir-blad hvert år, omkring 1. april. Nummer 2 papir-
blad vil blive udgivet omkring 1. september. 
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Derfor vil der blive lavet en mailingliste, der benyttes til de 2 årlige digitale blade, in-
formation om fiskenyheder, tilbud, klubnyt, osv. 
 
Bookning af Fiskeringens 3 huse vil overgå til elektronisk bookning, på samme måde 
som for bådene. Elektronisk bookning af husene skulle sættes i søen omkring årsskif-
tet. 
 

Neptun har stadigvæk motorer, downriggere m.m. til brug for medlemmerne. Book-
ning af motorer foregår hos Jørgen O. Rasmussen. Vi har i dag 5 hk og 9 hk benzin-
motorer, downriggere, redningsveste og 2 el-motorer. 
 

Bestyrelsen vil gerne modtage stof til Klubbladet. Har du en ide, en fotokopi, en 
artikel, oplevelser fra en fisketur, el.lign. så bare kontakt en af os, vi skal nok være be-
hjælpelige med det praktiske, opsætningen, skriveriet, o.s.v. 
 

Inden jeg slutter min beretning skal jeg lige reklamere for Danmarks bedste julefro-

kost, den afholdes fredag d. 25. november – faktisk på de stole, hvor i sidder nu - 
det er en stor synd at snyde sig selv for den oplevelse !!  
 
Det er simpelthen et brag af en julefrokost !! 
 
Hermed slutter jeg så min beretning for det forgangne år.  
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FANGSTRAPPORTER 

Kæmpe trolling laks. 

 

 
 

Bjørn Sterup-Hansen har benyttet sig af, at han er blevet tidsmillionær (efterlønner)  
d.3-5-05 tog han en tur ud for at trolle ved Møn efter at have hørt beretninger om store 
lakse fangster. 
Den første laks der kom i båden, var et lille" pjevs" på 11.5 kg. Den næste laks der 
kom i båden var hvor usandsynligt det end lyder endnu større: 15.5 kg vejede den. Det 
kan man vel kalde en god dag på vandet. 
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Nyt-gammelt fra Jørgen Thomsen 

 
Jørgen Thomsen har for næsten et år siden igen fanget en kæmpefisk. På grund af at 
vi hidtil kun har udgivet et blad i år, er denne fangstrapport ikke vist endnu. Nu kom-
mer juletiden, så lad jer blive inspireret af Jørgens oplevelser for et år siden. 
 

 
 

Jørgen Thomsen på Korshage 18. december 2004  
 
Nu er det jo ikke første gang, at jeg kan melde om fangst af stor-ørred, men denne 
fangst er speciel, fordi, hvor mine andre storørreder alle er fanget i perioden april – 
juli, lykkedes det for mig, at fange en storørred lidt før jul. 
 
Jeg fiskede i et lavvandsområde, lidt syd for Korshage. Jeg har de sidste 4-5 år i vin-
terperioden, fisket meget der, og fanget mange grønlændere (mellem 35 og 50 cm) og 
4-5 stk. nær de 3 kg. 
 
Den 18. december 2004 var jeg taget ud for at se efter en stime grønlændere, som 
havde været der de sidste par dage. 
 
Allerede i 3. kast kunne jeg se en stor skygge følge efter min Kinetic-wobler ude på 
sandbunden ca. 10 meter ude. Jeg lavede spinstop og fart på, men ørreden fulgte 
stadig bare efter, ca. 50 cm. Fra wobleren. 
 
Jeg var ved at blive fortvivlet over, at den ikke huggede. Da der var 3-4 meter til 
stangspidsen tog ørreden wobleren, og stak til havs i et meget langt udløb. Da den 
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havde løbet 60 – 70 meter ud, begyndte jeg at tænke på hvor meget line jeg egentligt 
havde tilbage på hjulet. Men heldigvis stoppede  fisken og den begyndte ligefrem  at 
svømme imod mig. Jeg måtte spole meget hurtigt ind, for at undgå løsline, men det 
lykkedes – lidt efter kunne jeg løfte den med et greb om haleroden op på land. Da jeg 
løftede den kunne jeg mærke at det var en meget stor fisk.  
 
Men først da den lå på stranden kunne jeg rigtig se hvor flot den var.En sjælden smuk 
vinterørred (Han) overspringer på 7,2 kg. og 80 cm. 
 
Jørgen Thomsen, Rørvig. 
 

03.09.05 Per B. Nielsen har været ude efter et par flade. 

Jeg Har fanget et stk fladfisk "Rødspætte" Vægt 759 Gram d. 23-8-2005, Kl. 15.18 ud 
for Lynæshavn, fra båd og en lidt mindre 335 Gram.  
Jeg fik dem begge på samme hug, så det var en tung en at få op, Derudover de flade 
fik jeg en  del fjæsing. 
 

 
 

Per med en flad, dog fra fladfisketuren 
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FLADFISKETUREN 

 

 
 
Søndag den 9. oktober 2005 afviklede vi vores fladfisketur på NADIA. Det var senere 
end i de forrige år, hvor turen blev afviklet i maj måned. Vores forfængelige håb var, at 
fiskenes 
huld ville være bedre. 
 
Det var lidt køligt om morgenen, men vi havde jo også været vant til varme i lang tid. 
 

 



NEPTUN BLADET 

 

NR: 2 november 2005                                                  16 

 
Vejret var i øvrigt ganske udmærket, og vi fik da anledning til opleve solens varme. 
Vinden var rimelig, selvom vi kunne på vaskere når skipper flyttede båden, hvad flere 
opdagede. 
 
Inkluderet i prisen var der nok børsteorm til alle, samt nogle kunstige dimser, som dog 
godt kunne fange fisk, men fremmødet af NEPTUN medlemmer kunne være meget 
bedre. De fleste lystfiskere på båden var faktisk gæster. 
 
Det er lidt ærgerligt, at medlemmerne ikke kommer i stort tal. Sammenholdet og ind-
stillingen hos de fremmødte var som altid helt i top. Til jer, der ikke mødte op, prøv det 
for jeres egen skyld. 
 
Alle fik fisk, men størrelsen kunne godt bedre. Den største, som redaktøren i al ube-
skedenhed tog sig af, vejede kun 630 gram. 
 
 Klokken 12 var vi tilbage i Helsingør, og efter præmieuddelingen (det var jo en ”Stjer-
netur”) tog vi hjem en oplevelse rigere. 
 
 

 
 
 



NEPTUN BLADET 
 

NR: 2 november 2005 17 

 

 
 

 
 

POKALJAGTEN 2004/2005 
 

Pokalerne for  2004/2005er nu afgjort og følgende medlemmer modtager foruden  

æren også en smuk pokal til låns for et år. 

 

Torskepokalen  

     Steen Brynov               29-12- 2004     Torsk 9,2 kg.  

 

Saltvandspokalen  

     Dane Henry                  31-10- 2004        Rødspætte 1,7 kg. 

 

Ferskvandspokalen  

     Bjørn Sterup-Hansen   11-06-2005      Gedde  12,8 kg. 

 

Pokalen for ædelfisk  

     Jørgen S. Thomsen      18-12-2004     Havørred  7,2 kg. 

 

Put & Take pokalen 

     Palle Brask                    28-08-2005        Regnbueørred 1,6 kg.   

 

Mede Pokalen    

     Jørgen Thomsen           11-06-2005       Ål  1,55 kg.     

 

Trolling pokalen  

     Bjørn Sterup-Hansen    05-05-2005       Laks 15,1 kg. 

 

Klubmesterskabs pokalen   

     Bjørn Sterup-Hansen               Gedde 12,8 kg. & Laks 15,1 kg 



NEPTUN BLADET 

 

NR: 2 november 2005                                                  18 

 

 

DEN NYE POKALJAGT 

 

 

SALTVANDSPOKALEN 
 

Frank Lynge Larsen ( 9-10-2005 )  Rødspætte          0.630 kg  36 point    
 
 
 

TROLLINGPOKALEN 
 
 

TORSKEPOKALEN 
 
 
 
 

NB!  Som I kan se er der virkelig plads til mange flere fangstrapporter!!!!!! 
 

 
 

Fra fladfisketuren 
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FISKETURE PÅ ØRESUND 2005-2006 
 

 

Jan B. Nielsen, som arrangerer turene, kan træffes på telefon 44 44 18 30 mellem  
klokken 18 og 20. 

 

 

 

 

 

Stjernetur, Torsketur, Nytårstur. Onsdag den 28. december 2005 kl 7.00 til 12.00  

med NADIA fra Helsingør. Vi har hele båden 20 pladser. 

 

Nytårsturen er en torsketur, hvor lederen på dagen rådfører sig med bådens 

skipper, om vi skal drivfiske eller bulefiske. 

 

Buletur  Lørdag 21/1 fra kl.07,30 til 12,30 med Sværd fra Helsingør.  
 

Buletur  Lørdag 18/2 fra kl.12,30 til 17,30 med Sværd fra Helsingør. 

 

 

 

Der kan blive tale om prisstigninger afhængigt af bådenes turpriser. 

 

 
 

 
Stjernetur  Der vil blive en virkelig fin præmie til det største eksemplar af den fisk 

som er temaet for turen, for eksempel på fladfisketuren er det kun flad-
fisk der er med i konkurrencen. 

Gæster kan ikke deltage i konkurrencen. 
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REGLER VEDRØRENDE NEPTUN’S KLUBTURE 
 

 

Al tilmelding til : Bestyrelsesmedlem Jan B. Nielsen fra 18:00 til 20:00.  

Telefon 44 44 18 30.   

 

 

UDDRAG AF NEPTUN’s VEDTÆGTER 
 

GENERELT 
 

9.1     På alle af foreningen arrangerede fællesture m.v. skal af bestyrelsen være 
udpeget en turleder, der kan udpeges blandt samtlige foreningens med-
lemmer med mere end eet års medlemsanciennitet. 
Turlederen drager omsorg for, at turen afvikles i god ro og orden, ligesom 
turlederen er pligtig at påse, at alle sikkerhedsbestemmelser og regler ved-
rørende det pågældende arrangement tilgodeses og overholdes. 
Overtrædelser, misligholdelser eller vægringer overfor turlederens dispositi-
oner skal uopholdeligt meddeles bestyrelsen. 

 

9.2         Ønske om deltagelse i foreningens fællesture m.m. er økonomisk binden-
de, 

                 såfremt afmelding ikke har fundet sted mindst FEM dage før det pågælden- 
                 de arrangements afvikling. Dog er akutte sygdomstilfælde og dermed be- 
                 slægtede  forhold altid at betragte som rettidig afmelding. 
 

DELTAGELSE PÅ FÆLLESTURENE AF PERSONER, 

DER IKKE ER MEDLEM AF NEPTUN 
 

                NEPTUN’s medlemmer kan tilmelde venner og familie  til fællesturene 8 da-
ge 
                før turen finder sted, hvis der er ledige pladser. 
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VINTERPROGRAM FOR 2005-2006 
 
 

Alle mødeaftener er om onsdagen. 

 

FØRSTE mødeaften for vintersæsonen er den 11. august 2004. 
  

 

Mødested: Lokalerne nr. 69 og 73, Askevænget 10, 2830 Virum. 
 

De anførte mødedage er fælles for både Seniorer og juniorer. 
 

Mødetid alle dage fra klokken 19 til klokken 22. 
 
Specialarrangementer kan indpasses efter medlemsønsker på andre uge-
dage ved henvendelse til foreningsformanden. 
Eventuelle særlige junioraktiviteter i lokale nr. 73  vil blive meddelt ved sæ-
sonstart og på mødeaftenerne i løbet af sæsonen. 

Al pirkestøbning, grejfremstilling, fluebinding, boiliesfremstilling foregår i lo-
kale nr. 73 (værkstedslokalet). 

Al film, foredrag, møder litteraturlæsning foregår i vort lokale nr. 69 (klublo-
kalet). 
 

Ret til ændringer i det trykte program forbeholdes. 
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Regler for benyttelse af NEPTUN’s motorer 
 

1. Udlejning sker kun til medlemmer med gyldigt “FR 1970 motorkursus og sikkerhed” og kontingent-
kvittering. Begge skal forevises inden udlejning. 
 
Kun medlemmer der er fyldt 18 år kan leje motorer. 

 
 

2. Udlejning vil foregå ved henvendelse til:        Jørgen O. Rasmussen 

  Danmarksvej 42A, 2800 Lyngby 

  Tlf. 45 88 33 77 mellem 09:00 og 20:00 
 

3. Udlejning vil foregå på følgende betingelser: 
 
          a) Depositum 300 kr 
 
          b) Leje pr. dag   40 kr for EL motor 
   50 kr for 4 HK motor 
   75 kr for 10 HK motor 
 
          c) Leje pr. weekend   60 kr for EL motor 
   80 kr for 4 HK motor 
 125 kr for 10 HK motor 
 
Depositum betales ved udlevering af motoren 
 
 

Depositum vil blive tilbagebetalt ved aflevering af motor i hel og rengjort stand. Leje og brændstof-
forbrug modregnes i det betalte depositum 
 

4. Ved leje af motor følger til 4 HK motorer en 11 L tank med brændstof, til 10 HK motorer en 22,7 L 
tank. Tankens opfyldning aftales med næstformanden.  
 
Ved leje af EL motor vil der medfølge et fuldt opladet batteri, som kan vare op til ca. 8 - 10 timers 
forbrug. 
 

5. Der udleveres ved leje altid et sæt værktøj og reservedele. Disse afleveres i samme stand/antal 
efter endt brug. 
 
Hvis der har været problemer med udstyret, afleveres en rapport til Jørgen O. Rasmussen, således 
at disse kan afhjælpes. 



NEPTUN BLADET 
 

NR: 2 november 2005 23 

 

6. Lejen for motorerne skal bruges til henlæggelser til service og evt. køb af nye motorer efter behov. 
Klubben sørger for, at motorerne altid er i en forsvarlig og sejlklar stand. 
 

7. Ved leje af motor udleveres der materialer, som er en vejledning i brug og anvendelse af disse. 

Denne vejledning skal altid følges for at opnå den største sikkerhed til søs. 
 

8.  Bevidst overtrædelse af udleverede regler og materiale for benyttelse af foreningens motorer vil 
automatisk medføre eksklusion af NEPTUN. 
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.......................................................................................................................................................... 
 

BJØRN KAN OGSÅ FANGE GEDDE 
 

 
 
 

OG HENRIK LAKS 
 

 


