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LYSTFISKERFORENINGEN NEPTUN

NEPTUN er en forening for alle interesserede lystfiskere, som ved en
organisation
ønsker
at
fremme
deres
fælles
interesse.
Foreningen søger gennem denne organisation først og fremmest at
værne om vore vande, samtidig 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:
Juniorer:
Familier:
Passive:

750 kr. pr. år
250 kr. pr. år
950 kr. pr. år
250 kr. pr. år
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LYSTFISKERFORENINGEN NEPTUN
Indkalder til den årlige

Ordinære Generalforsamling
i foreningens lokaler, Askevænget 10, 2830 Virum

Onsdag den 19. januar 2022 klokken 19:30
Dagsorden:
1. Formanden byder velkommen
2. Valg af dirigent.
3. Beretning fra formanden (protokol).
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det foregående år.
5. Forelæggelse af budget for det indeværende år til godkendelse.
6. Fastsættelse af årskontingent for det kommende år:
a. for seniormedlemmer,
b. for juniormedlemmer,
c. for familiemedlemmer.
7. Behandling af indkomne forslag.
- Forslag skal i skriftlig form være bestyrelsen i hænde senest den 11. januar.
- Bestyrelsen foreslår ændring i Vedtægterne så både kasserer og formand
kan hæve fra konti. Dette for at sikre kontinuitet ved sygdom eller lignende for
kassereren.
8. Valg af:
a. bestyrelsesmedlemmer,
Alle er på valg pga udskudt generalforsamling i 2021:
2021: Henning Loesch, Leif Djurhuus, Michael Bo Munck
2022: Jørn Qvist, Niels Kjærgaard
Niels opstiller ikke. Henning, Leif og Michael opstiller for 1 år
Jørn opstiller for 2 år
b. revisorer,
c. suppleanter
d. medlemmer til evt. udvalg, arbejdsgrupper o. lign.
medlemsrepræsentant til Fiskeringen
9. Eventuelt.
Ref. ovenstående punkt 7 foreslår bestyrelsen at Vedtægternes para. 6.4 ændres fra:
”Kassereren kan hæve fra GIRO- og bankkonto” til:
”Formanden og kassereren er de eneste, der kan foretage økonomiske dispositioner på foreningens vegne. På foreningens GIRO- og bankkonti kan formanden og kassereren hver for
sig disponere. Kassereren fører løbende regnskab og giver på hvert bestyrelsesmøde en status.”
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Opfordring til medlemmerne
Vi har ved flere lejligheder appelleret til Neptuns medlemmer om at slutte op om klubben ved at deltage i ledelsen som bestyrelsesmedlem eller suppleant. Det har der hidtil
været meget ringe respons på.
Ved generalforsamlingen i 2019 tilgik der bestyrelsen 2 nye medlemmer til afløsning
for Frank Lynge som var afgået ved døden og Henrik Klentz som fratrådte af personlige årsager efter 11 år i bestyrelsen. Hermed fastholdtes 5 medlemmer i bestyrelsen,
som er minimum iflg. vedtægterne.
Desværre trækker Niels Kjærgaard sig af personlige grunde ved næste generalforsamling. Niels har taget sig af mødereferater og som bladredaktør
taget sig af opsætningen af Neptun Bladet – ikke indholdet.
Jacob Siegumfeldt har givet tilsagn om at opstille til bestyrelsen og han vil blive indstillet til valg ved generalforsamlingen onsdag den 19. januar.
Vor kasserer Leif Djurhuus har siddet i bestyrelsen i 9 år og ønsker at trække sig. Han
har dog indvilget i at opstille en sidste gang med udløb til januar 2023.
Vi er godt 70 medlemmer af klubben og der SKAL findes flere medlemmer til bestyrelsen og som suppleanter. Der må være nogen som kan træde ind. Arbejdet i bestyrelsen er ikke nogen videnskab og beslaglægger ikke megen tid men vi SKAL have flere
ind. Bestyrelsen har 4-5 møder om året. Vi har en sund økonomi men vi mangler ”nyt
blod” i bestyrelsen
Kom nu frem og giv en hånd med. Klubben er en af landets ældste og har bestået i 69
år. Hvis ikke nogen melder sig bringes klubbens eksistens i fare - herunder kan
medlemskabet af Fiskeringen komme i spil og dermed adgangen til alle Fiskeringens faciliteter.
Du kan kontakte hvem som helst i bestyrelsen forud for generalforsamlingen 22. januar.
Bestyrelsen
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NYT FRA BESTYRELSEN
Nye regler for torskefiskeri og konsekvenserne
Gældende fra 1. januar 2022
Danmark har sammen med de øvrige lande diskuteret og fordelt de nye fiskekvoter i
EU. Resultatet blev at Danmark blev beskåret med 88% i forhold til fangskvoten i 2021
for så vidt angår torskefiskeriet i den vestlige Østersø, herunder Øresund. Det medfører at også lystfiskeriet efter torsk beskæres voldsomt. I 2022 vil lystfiskeri efter torsk
begrænses til følgende:
Hver lystfisker må dagligt højst hjembringe 1 torsk i perioden 1. januar til 14. januar og fra 1. april til 31. december.
Fra 15. januar til 31. marts er torsken totalfredet.
Bestyrelsen har drøftet de nye reglers betydning for klubturene i 2022 og er nået til den
konklusion at vi ikke kan forvente opbakning til klubture efter torsk i 2022. Vi har derfor annulleret alle torsketure med turbåde i det kommende år. Vi arbejder på at
arrangere andre ture f.eks. efter makrel og fladfisk og vil komme med en udmelding
når vi kan præsentere aktuelle planer.

Gæstekort
Alle der benytter Fiskeringens både eller andre faciliteter skal have et medlemskort,
der giver ret til at benytte pågældende facilitet.
Medlemmerne kan dog på ”www.fiskeringen.dk” booke en gæst til en båd eller et fiskevand, man selv har booket og vil benytte. Prisen er 75 kr. per dag. Se nærmere på
Fiskeringens hjemmeside.

NEPTUNS HJEMMESIDE
www.lystfiskerforeningen-neptun.dk

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at besøge hjemmesiden. Hjemmesiden indeholder planlagte fisketure og arrangementer samt anden nyttig information. Den indeholder billeder fra forskellige aktiviteter, fangstrapporter, links osv. Desuden indeholdes
det aktuelle og de tidligere blade.
I lyset af Corona krisen vil vi også her annoncere eventuelle aflysninger af fisketure og arrangementer. Hold øje med hjemmesiden og dine indkomne emails.
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Kysttur ved Strandmøllekroen
I flere år har det været en tradition, at forårets sidste klubaften erstattes af en sammenkomst og lidt fiskeri ved Strandmøllekroen – forudsat at vejret viser sig fra sin pæne side. Og det gjorde det så igen i år.
Onsdag 19/5 bød vejret på svag vind fra en vestlig retning, klart vejr og 13-14 gr. og 10
mand og en dejlig kvinde mødtes på stranden ved 18-tiden. Vi hyggede os ved bordet,
og snakken gik livligt mens vi drak en øl og betragtede fiskere som fiskede fra stranden og fiskere som forsøgte sig med dykning og jagt med spyd. Der var meget at
snakke om, for de fleste havde ikke set hinanden i måneder pga restriktionerne ifm Corona pandemien.
Efter en god times tid gik 5 af os ud på høften, som ligger et par hundrede meter syd
for stranden, for at forsøge os med noget fiskeri. Det gav ikke så meget som ventet og
især glimrede ørrederne og fladfiskene ved deres fravær. Lidt blev det dog til. Leif tog
en pæn stor hornfisk og undertegnede kunne tage hjem med en enkelt torsk. En rigtig
hyggelig aften.
hl
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Aftentur med Fyrholm
Med lempelserne i Corona restriktionerne blev det muligt at gennemføre vor populære
aftentur fra Kalkbrænderihavnen i juni måned. I år havde vi igen lejet Fyrholm og igen
havde vi begrænset deltagerantallet så der blev rigtig god plads til alle. Og for at få
gang i fiskeriet, som for mange havde ligget stille i alt for lang tid pga myndighedernes
restriktioner, ydede klubben et betragteligt tilskud så medlemmer slap med 100 kr.
mens gæster måtte betale 300 kr.
Den 9/6 kl. 17:00 sejlede således 17 forventningsfulde lystfiskere ud af havnen med
Martin Hubert ved roret. Kursen blev sat mod skrænterne ved Københavns Rev i skønt
sommervejr uden megen vind og med en behagelig temperatur.

Fiskeriet gik strygende og alle fik de tilladte 5 torsk med hjem. Torskene var typiske
sommertorsk – fine men ikke helt så store som sidste år. Vejret var fantastisk under
hele turen og ved 21:30 tiden stævnede vi tilbage ledsaget af en smuk solnedgang.
Turen var en Stjernetur med præmie til den største torsk. Præmien, som var doneret af
Forst & Jagthuset, Ulrikkenborg Plads 2, 2800 Kongens Lyngby, var et Abu Ambassadeur 7000 hjul som blev vundet af Leif Djurhuus med en torsk på beskedne 1,8 kg.
hl
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Drivtur med Skjold fra Vedbæk
15 mand mødte op i Vedbæk den 4. september for en drivtur efter torsk og sild med
Skjold. Vejret var pænt men det blæste en del fra sydøst så Kim søgte mod området
nordvest for Hven.
Der er ingen tvivl om at det ikke står så godt til med torsken i Øresund. Vi fanger ikke
så mange som for år tilbage og de store torsk er der meget få af. Det har vi erfaret på
tidligere ture og det blev igen bekræftet denne dag. Til gengæld er der mange flere
makrel.
Turen gik pænt med rigtig mange store flotte sild til alle, som ville. Det blev til 6 torsk
med de to største på 1,8 kg til Niels Elvig og Villads. Der blev også fanget en del makrel med den største på 630 gr. til Villads’ far Gerald. Jeg tog et billede af Villads med
sin store fisk og lovede at det ville komme i bladet men jeg beklager at jeg mistede billedet da min mobil blev stjålet nogle dage senere. Villads, du må komme med en ny
stor fisk til bladet 
hl
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Klubtur til Lagan
Det startede dårligt med corona restriktionerne så vi kom kun 3 mand afsted i år. Vi
havde også været for sent ude til at leje det hus som vi før har benyttet os af, men vi
fandt dog en dejlig hytte lidt længere væk fra Knäred og det tog kun ca. 10 minutter
ekstra kørsel til Laholm.
Det viste sig at fiskeriet var ekstra svært i år. Der var ikke mange fisk i åen og vandet
var for varmt. Vandføringen var heller ikke den bedste men det kunne lade sig gøre.
Vi ankom til Lagan lørdag 25/9 ved middagstid og startede vores fiskeri men uden
held. Vi kørte fra åen i god tid således at vi kunne finde vores nye hytte inden det blev
mørkt. Det lykkedes med lidt hjælp fra Michael til at få åbnet en bom samt fremtrylle en
nøgle til huset. Selve huset lå skønt og var godt indrettet til max 4 mand, selvom der
var sovepladser til 8. Køkkenet var meget lille og der var kun et lille bad/toilet i huset.
På vores daglige køretur til og fra huset skulle vi være meget opmærksomme på råvildt
på vejen. Vi kørte jo i skumringen og vi så flere dyr på vores vej som vi måtte bremse
op for.
Fiskemæssigt skete der først noget tirsdag aften. Da krogede Leif og Michael begge
en fin Laks, på 4-5 kg, men desværre viste det sig at de var fejlkroget. Jeg afkrogede
fiskene for dem.
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Onsdag regnede der rigtigt meget så Leif og Michael tog tilbage til huset før tid, men
jeg tog de sidste timer med. De viste sig at være en rigtig god ide. Jeg fik en laks på 78
cm / 4 kg. Dagen efter fik Michael en lille laks (som en lokal kaldte for en makrel pga.
størrelsen) men det var nu en laks sagde Michael. Om fredagen var det igen Michael
der slog til med endnu en lille men dog lidt større laks på 55 cm / 1,8 kg. Det blev turens sidste fisk til os. Michael fik 2 laks, Leif fik ingen og jeg selv fik 1 laks. Vi havde
en hyggelig uge men ikke med det bedste fiskemæssige resultat.
Da vi alle 3 havde købt årskort ville vi prøve igen med et par endagsture. Årskort giver
adgang til fiskeri til 14. oktober. Leif og jeg tog derover torsdag 7. oktober men uden at
fange noget. Michael og jeg tog derover igen torsdag 14. oktober, på afslutningsdagen,
og der lykkedes det mig at fange en fin laks på 78 cm / 4,4 kg.
Når man ser på fangsterne for hele året, ligger 2021 i den lave ende med kun 958 laks.
Sidste år blev der fanget 1329.
Tak for en god tur til Leif og Michael.
Henrik
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En anderledes fladfisketur
Vi var 10 der mødte op på Skjold i Vedbæk havn for en for længe siden booket fladfisketur. Vi var alle kommet i god tid og stod samlet på agterdækket da medlemmer af
en anden fiskeklub langsomt indfandt sig og fandt pladser rundt omkring på skibet.
Pludselig bemærkede jeg at nogle riggede deres stænger til torske- og sildefiskeri men
da jeg gjorde dem opmærksom på at det var en fladfisketur var de totalt uforstående.
Jørn fik straks fat i Kim for at opklare situationen, og det viste sig at Kim havde noteret
turen som en torske- sildetur. Og der stod vi så med en masse børsteorm og let grej
med fladfiskeforfang.
Det var ord mod ord om hvem som var skyld i denne misforståelse og vi diskuterede
om vi skulle gå i land igen eller blive og få det bedste ud af det. Vi besluttede at blive
og fik tilbudt at låne pirkestænger med pirke og forfang i den udstrækning vi havde behov for det.
Nå, vi kom dog ud af havnen og Kim satte kursen mod den svenske kyst og vi sejlede
op mod en time før han fandt et passende sted at fiske. Vejret var blæsende og torsk
fandt vi ingen af. Til gengæld var der oceaner af store flotte sild og alle fik så mange
sild som de ville. Som lidt af et paradoks blev der fanget en enkelt fladfisk og hvem
gjorde så det? Rigtig gættet: Jørn!!
En skuffende tur når man nu havde sat næsen op efter nogle store, fede flade. Der var
nogle som ikke turde komme hjem uden flade og de fik da også købt nogle rødspætter
ved en af bådene i Vedbæk. En af dem var Jacob, som havde inviteret middagsgæster
til stegte rødspætter samme aften!!
hl
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Indkøb til favorable priser
Vi havde en aftale med Forst og Jagthuset om at holde klubaftenen den 27. oktober i
butikken på Ulrikkenborg Plads, Lyngby. Bjarne Hedelund havde for denne aften lovet
at klubbens medlemmer ville få 20 pct. rabat på alt som blev købt denne aften eller bestilt og betalt, inkl. rabat på i forvejen nedsatte varer. Bjarne serverede kaffe og softdrinks og klubbens kasserer Leif kom med wienerbrød.
Vi var 12 som tog imod det gode tilbud og der var interesse for varerne både i stueetagen og i kælderen. Alle fandt noget de manglede og der røg stænger, hjul, fangstnet
pirke, blink, svirvler, hægter, powerbait og meget mere over disken. Den største omsætning var dog nok i afdelingen for udendørs beklædning. Stemningen var god og vi
fik en udsøgt betjening af Bjarne og hans søde kone Pernille. Tak til dem for en god
indkøbstur.
Vi minder om at Forst og Jagthuset også er trofaste donorer af præmier til vore fisketure og at vore medlemmer altid får mindst 10 pct. rabat ved fremvisning af deres Neptun
medlemskort. Støt vore donorer – de støtter os.
hl
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MØDEPROGRAM FOR 2021 / 2022
Sidste møde efterår 2021
Første møde forår 2022
Sidste møde forår 2022
Første møde efterår 2022
Sidste møde efterår 2022

onsdag 15-12-2021
onsdag 05-01-2022
onsdag 18-05-2022
onsdag 17-08-2022
onsdag 14-12-2022

Mødested: Lokalerne nr. 69 og 73, Askevænget 10, 2830 Virum.
Mødetid alle onsdage fra klokken 19 til klokken 22.
De anførte mødedage er fælles for både Seniorer og juniorer.
Specialarrangementer kan indpasses efter medlemsønsker på andre ugedage ved henvendelse til foreningsformanden.
Grejfremstilling, fluebinding, boiliesfremstilling foregår i lokale nr. 73 (værkstedet).
Al film, foredrag, møder, litteraturlæsning foregår i vort lokale nr. 69 (klublokalet).
Ret til ændringer i det trykte program forbeholdes.

POKALJAGTEN 2020 & 2021
Pga. alle Corona ændringerne er perioden udvidet til hele 2020 og 2021

SALTVANDS POKALEN
Henning Loesch

18/01 2020

Torsk 2,8 kg.

16 point

Michael Bo Munck

09/06 2020

Torsk 2,5 kg

15 point

Henrik Klentz

17/06 2020

Torsk 3,1 kg.

18 point
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Jan Wolf

05/09 2020

Torsk 2,7 kg.

16 point

Leif Djurhuus

24/10 2020

Rødspætte 1.150 gr.

60 point

Michael Blicher

24/10 2020

Rødspætte 1.050 gr.

55 point

Gerald Dehn-Jensen 04/09 2021

Makrel 630 gr.

53 point

Bjørn Lund Hansen

Rødspætte

47 point

24/10 2020

900 gr.

TROLLING POKAL
POKALEN FOR ÆDELFISK
Dan Ekman

11/04 2020

Havørred 2,6 kg.

37 point

Henrik Mortensen

23/09 2020

Laks 4,8 kg.

34 point

Henrik Mortensen

24/09 2020

Laks 7,1 kg.

51 point

Henrik Mortensen

24/09 2020

Laks 7,9 kg.

56 point

Henrik Mortensen

23/04 2021

Laks 7,4 kg.

53 point

Henrik Mortensen

29/09 2021

Laks 4,0 kg.

29 point

TORSKEPOKALEN
Henning Loesch

18/01 2020

Torsk 2,8 kg.

Henrik Klentz

17/06 2020

Torsk 3,1 kg.

Jan Wolf

05/09 2020

Torsk 2,7 kg

Leif Djur

09/06 2021

Torsk 1,8 kg.

Niels Elvig

04/09 2021

Torsk 1,8 kg.

Villads Dehn-Jensen 04/09 2021

Torsk 1,8 kg.

PUT & TAKE POKALEN
Jan B. Nielsen

30/03 2021

Regnbueørred 2,8 kg.

Henrik Mortensen

04/05 2021

Regnbueørred 3,9 kg.

Henning Loesch

04/05 2021

Regnbueørred 3,6 kg.
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FLADFISKEPANDEN
Leif Djurhuus

24/10 2020

Rødspætte 1.150 gr.

60point

Michael Blicher

24/10 2020

Rødspætte 1.050 gr.

55 point

Bjørn Lund Hansen

24/10 2020

Rødspætte

47 point

900 gr.

FERSKVANDS POKALEN
Dan Ekman

01/06 2020

Sandart 6,3 kg.

97 point

Dan Ekman

05/06 2020

Aborre 1,510 kg.

94 point

Dan Ekman

05/06 2020

Aborre 1,330 kg.

83 point

Klubture og Arrangementer 2021-2022
VED SIDSTE KLUBAFTEN 15/12 2021 ER DER GLÖGG OG ÆBLESKIVER TIL ALLE
TIRSDAG

28-12-2021

ONSDAG

18-05-2022

08:00
14:00
18:00 - ??

– NYTÅRSTUR, JAWS, HELSINGØR
FORÅRSAFSLUTNING
ved Strandmøllekroen

STJERNETUR
15 pladser
Plads til alle

På grund af restriktionerne for torskefiskeriet er torsketurene aflyst. Andre fisketure vil
blive annonceret på hjemmesiden og ved direkte e-mail til medlemmerne.
Så følg med på din mail og på WWW.lystfiskerforeningen–neptun.dk !
STJERNETUR:
På stjerneturene vil der blive en fin præmie til det største eksemplar af den fisk der er temaet for turen, f.eks. på fladfisketuren er det kun fladfisk der er med i konkurrencen.
Gæster er velkomne, men kan ikke deltage i konkurrencen.
Priserne vil afhænge af bådenes turpriser.
TILMELDING TIL BÅD- OG KYSTTURENE:
Jørn Qvist 20 32 92 80 eller e-mail jorn_qvist@hotmail.com
TILMELDING TIL HYTTETURE OG ANDRE ARRANGEMENTER:
Henning Loesch 40 83 23 00 eller e-mail henning@loesch.dk
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TILLYKKE !
2 af klubbens mangeårige medlemmer Jørgen O. Rasmussen (Jørgen O) og Henning Jensen (Henning “Blik”) er netop fyldt 80 år.
Jørgen har i mange år været formand i Neptun og er æresmedlem i såvel Neptun som Fiskeringen.
Vi ønsker begge tillykke med fødselsdagen.

Jørgen O
Henning ”Blik”

Jørgen O og Henning ”Blik” – fra Øresund sildetur 2012
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