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PRAKTISKE  OPLYSNINGER 
 
BESTYRELSE: 
 
Formand:               Steen Brynov 45 85 92 12 
                                Snebærvænget 11, 2830 Virum,                   e-mail                brynov@tdcadsl.dk 
 
Næstformand:            Henning Loesch                                                                                45 42 37 41                          
                                   Nøddehøj 16, 2840 Holte                               e-mail                henning@loesch.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         soerenaxelsen@mail.dk 
 
Bestyrelsesmdl:          Palle Brask                                                                                          28 11 06 04                       
 Onsgårdsvej 2, 2900 Hellrup                         e-mail                      ibbrask@hotmail.com 
 
Bestyrelsesmdl:          Henrik Klentz                                                                                       46 56 14 00 
 Nærumvænge 138, 2850 Nærum                                               hvk@comxnet.dk 
 
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:  Næstformanden 
 
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 
 
                                  Hedelyngen 8, 2730 Herlev 
 
Næste Nummer: august 2010 
 
 
Bidrag til Bladet: Bidrag til Frank Lynge Larsen og gerne  som e-mail 
 
 
Fangstrapporter: Formanden eller Næstformanden 
 
 

             Ansvarshavende redaktør Steen Brynov. Layout: Frank Lynge Larsen 
Bladet udkommer normalt 3 gange om året i et oplag på ca. 150 stykker
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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, vo-
res 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:                  700 kr pr. År 
Juniorer:  300 kr pr. År 
Familier:                1000 kr pr. År 
Passive:  125 kr pr. År 
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FRA BESTYRELSEN 
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

I FORENINGENS LOKALE (udgår: R) 
Onsdag den 18. august 2010 

 
Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 18. august 2010 
klokken 19.30 i foreningens lokale. 
 

        Formålet er 2 vedtægtsændringer: 
Lyngby-Taarbæk Kommune giver i nogen udstrækning tilskud til klubber hjemmehø-
rende i kommunen. Tilskuddet kan også som i vores tilfælde være i form af gratis be-
nyttelse af kommunens lokaler. 
Fra og med 2010 kræver kommunen, som forudsætning for tilskud, at foreningernes 
regnskab følger kalenderåret og at et revideret regnskab fremsendes til kommunen se-
nest 1. april det efterfølgende år. 
 
På denne ekstraordinære generalforsamling skal følgende forslag debatteres: 
 
Forslag til ændring af 2 paragraffer i NEPTUN´s Vedtægter: 
 
1.  
Nuværende § 6.1:  
     Foreningens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september. 
 
Forslag til ny § 6.1:  
     Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. 
 
 2. 
Nuværende § 4.2, første sætning, lyder:  
     Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i oktober måned. 
Forslag til ny § 4.2, første sætning:  
     Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i januar måned. 
 
Bestyrelsen vil finde en hensigtsmæssig måde at ændre regnskabsåret på fra det nu-
værende regnskabsår til kalenderåret. 
Såfremt ovenstående 2 forslag til vedtægtsændringer vedtages på den ekstraordinære 
flyttes den ordinære generalforsamling fra onsdag den 27. oktober 2010 klokken 
19.30 til onsdag den 26. januar 2011, klokken 19.30. 
 
Ovenstående 2 forslag er fremsat af Steen Brynov, 13. marts 2010.  
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Ekstra fisketure i 2010 
Vi har igen i år været i stand til at reservere FR’s huse i gunstige perioder. 

Odden huset 

Huset på Odden er reserveret fra torsdag den 15. april til søndag 18. april 2010. 

Se i øvrigt FR’s facilitetsliste. 

 
Egenbetaling er på 200 kr. uanset antal overnatninger. 
 

 
 
 
LAGAN huset 
Laganhuset i Knäred er reserveret fra torsdag den 23. september til søndag den 26. 
september 2010. Se i øvrigt FR’s facilitetsliste. 
Egenbetaling er på  200 kr. uanset antal overnatninger. 
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MØDEPROGRAM FOR 2010/2011 
 

 
Alle mødeaftener er om onsdagen kl 19:00. 

 
Sidste møde forår 2010:      26. maj 2010  

  Første møde efterår 2010:  18. august 2010   
  Sidste møde efterår 2010:   15. december 2010   
  Første møde forår 2011:      5. januar 2011   
 
 

 
Mødested: Lokalerne nr. 69 og 73, Askevænget 10, 2830 Virum. 
Mødetid alle dage fra klokken 19 til klokken 22. 
De anførte mødedage er fælles for både Seniorer og juniorer. 
 
Specialarrangementer kan indpasses efter medlemsønsker på andre ugeda-
ge 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 grejfremstilling, fluebinding, boiliesfremstilling foregår i lokale 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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FANGSTRAPPORTER 
 
 
 

Nytårstur på Øresund 
 

Så kom den endelig, kampen om den store nytårstorsk.  
Vi lagde ud fra Helsingør kystbådehavn kl. 7. Det var bælgmørkt og 3 graders frost. En 
lille vind der krøb ind alle vegne, så hvis jakken var ladt åben et sted, krøb der kulde-
gysninger op af ryggen, uf.  
Vi lagde fra i mørke og kl. ca. 8 kom det første sol lys og lyste himmelen op. Det blev 
den klareste dag, med skøn sol og frost. Der er bare skønt at se naturen vågne op og 
opleve at blive ramt af solen og fornemme den klare og rene luft. Det er bare noget der 
skal opleves. 
Da alle havde klargjort deres grej, mødtes vil under dæk for at betale for turen, hvor vi 
fik en gammel dansk skænket af Henning Loesch, der blev hele 70 år samme dag. Han 
var ikke selv med, men mødte os da vi kom ind.  
Der blev sejlet og sejlet for at prøve at finde de helt store torsk, men der var ikke den 
store hjælp fra fader Neptun denne gang.  
Det blev kun til et fåtal torsk: 4 kg og 3 kg fanget af gæster samt vinderfisken på 2.25 
Kg. samt en mindre begge fanget af Leif Djurhuus, der dermed blev den heldige vinder 
at årets store fiskehjul.  
Da vi kom i land ventede Henning Loesch for at tage imod os, og overrække gevinsten 
til den store fisker Leif Djurhuus, der fik overrakt sin præmie. Tillykke skal det lyde.  
Som en ekstra overraskelse sponsorede Mikael M. et par flasker Champagne, der blev 
åbnet på den rigtige måde med sabel, så alle kunne skåle godt . 
 
 mvh Per Bjørn Nielsen og GODT NYTÅR til alle. 
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Klubtur på Sundet 13. februar 2010 
 

Årets første klubtur var en buletur fra Helsingør med Nadja den 13. februar. Med de fo-
regående ugers dårlige vejr in mente var vi meget spændt på om vejrguderne ville være 
med os denne dag. Det var de heldigvis. Vi havde en kølig dag med ”højt til loftet” og 
relativ svag vind det meste af tiden. Godt vejr til bulefiskeri. 
Skipper Lars startede sin søgen efter bulerne lidt nord for Helsingborg, men der gik alli-
gevel små to timer før der begyndte at ske noget. Torskene begyndte at blive halet in-
denbords, men pludselig blev det igen svært at få kontakt. Alle fik dog fisk med hjem – 
således også ”Neptunerne”. Der var skarp konkurrence om vor største torsk men Hen-
ning gik af med sejren med en torsk på 7,750 kg. mod Henrik Klentz 7,700 kg. Begge 
torsk blev vejet af uafhængige ikke-Neptun medlemmer. 
Ud over disse to torsk fangede Henning 3 på henholdsvis 2,5, 6,5 og 6,9 kg, Henrik 5 
mindre torsk, 
Henning ”Blik” 1 på 7,2 kg., Leif Djurhuus 1 på 7,4 kg. og Jan nogle mindre torsk. Og så 
må vi jo ikke glemme at nævne at Henning ”Blik” endnu en gang mener, at han tabte 
hvad der ville have været bådens største torsk!! 
Bådens største torsk den dag toppede med 12,7 kg. 
Endnu en god dag på Sundet. 
 
Henning Loesch 

 
 

FLOTTE FEBRUAR TORSK 
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HENNING VENTER OG ER REDE I FEBRUAR 
 
 

 
 

VEJRET VAR GODT I MARTS 
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Klubtur på Sundet 14. marts 2010 

 
Det bedste vi kan sige om den tur er vel, at vi nød hinandens selskab i et vejr, som vi 
bestemt ikke kan klage over. Skipper Lars prøvede allerede før vi stod ud af havnen at 
dæmpe vore forventninger. De seneste mange dage havde simpelt hen fangstmæssigt 
været rigtig skidt. Det kom vi så også til at sande for denne i øvrigt rigtig pæne søndag 
med passende vind og ringe strøm. 
Lars startede med at sejle op lidt nord for Helsingborg uden at det gav noget særligt. Så 
fortsatte han længere nordpå på svenskesiden men igen med kun få små fisk på kro-
gen, hvoraf de fleste blev sat tilbage for at vokse sig større til vor næste tur efter torsk. 
Turen sluttede nord for Helsingør men også her fandt vi kun småtorsk. En enkelt min-
dre havørred besluttede sig til at hoppe af krogen lige før den skulle landes. 
Turens magre resultat bestod af et antal småtorsk, hvoraf Jørgen O. hjemtog 4, Hen-
ning ”Blik” 3 (og så var der selvfølgelig den kæmpe store som han mistede J ), Michael 
3 og Henning 1. Henrik Klentz og Leif Djurhuus genudsatte alle deres fisk. 
Henning Loesch 
 
 
 

 
 

HENNING ”BLIK” FIK DA 3 
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POKALJAGTEN 2008/2009 
 

SALTVANDS POKALEN 
 
Dan Ekman                   ( 10-10-2009 )  Skrubbe             0.860kg  72 point 
Michael Bo Munck       ( 31-10-2009 )      Sild                     0.230kg  38 point 
 
 

TORSKEPOKALEN 
 
Henning Loesch      ( 13-2-2010 )        Torsk                 7.750kg            52 point 
Leif Djurhuus      ( 28-12-2009 )      Torsk                 2.250kg            15 point 
 
 

POKAL FOR ÆDELFISK 
 
Henrik Mortensen      ( 14-1-2010 )        Havørred          2.6kg                 52 point 
 
 
 
NB!  Som I kan se er der virkelig plads til mange flere fangstrapporter!!!!!! 
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KLUBTURE 2010 - 2011 

Odden 
Torsdag til søndag 15/4 til 18/4 2010. Kystfiskeri 
     200 kr. for overnatning 
 
LAGAN 
Torsdag til søndag 23/9 til 26/9 2010. Laksefiskeri. 
     200 kr. for overnatning. 
 
FLADFISKETUR - Stjernetur 
Lørdag 9/10 2010, 12:00 til 17:00,  15 pladser. JAWS fra Vedbæk. 
 
SILDETUR - Stjernetur 
Lørdag 6/11 2010, 7:00 til 12:00, 15 pladser. JAWS fra Vedbæk. 
 
NYTÅRSTUR - Stjernetur 
Tirsdag 28/12 2010, 7:00 til 12:00, 23 pladser. JAWS fra Helsingør. 
 
BULETUR 
Lørdag 12/2 2011, 7:00 til 12:00, 6 pladser. NADJA fra Helsingør. 
 
BULETUR 
Lørdag 12/3 2011, 7:00 til 12:00, 6 pladser. NADJA fra Helgsingør. 
 
 
TILMELDING TIL HAVTURE: 
Henning Loesch. 40 83 23 00 eller e-mail henning@loesch.dk 
Stjerneturene som vi indførte for nogle år siden er blevet så stor en succes at vi 
har besluttet at forsætte med disse ture. 
På de tre ture, vil der blive en fin præmie til det største eksemplar af den fisk der 
temaet for turen, f.eks. på fladfisketuren er det kun fladfisk der er med i konkur-
rencen.  
Gæster er velkomne, men kan ikke deltage i konkurrencen. 
Priserne vil afhænge af bådenes turpriser. 
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REGLER VEDRØRENDE NEPTUNS KLUBTURE 
 

UDDRAG AF NEPTUNS 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 medlem-
mer 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 vedrø-
rende 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 
                    bindende, såfremt afmelding ikke har fundet sted mindst FEM dage før det  
                pågældende arrangements afvikling. Dog er akutte sygdomstilfælde og 
                dermed beslægtede  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  
                Dage før turen finder sted, hvis der er ledige pladser. 
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Regler for benyttelse af NEPTUNS 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   50 kr for EL motor 
   75 kr for 4 HK motor 
 100 kr for 10 HK motor 
 
          c) Leje pr. weekend   75 kr for EL motor 
 120 kr for 4 HK motor 
 150 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 Jørgen O. Rasmussen.  
 
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. 
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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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PÅ VEJ MOD STORFANGST 

 


