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PRAKTISKE  OPLYSNINGER 
 

BESTYRELSE: 

 
Formand:               Steen Brynov 45 85 92 12 
                                Snebærvænget 11, 2830 Virum,                   e-mail                brynov@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         soerenaxelsen@mail.dk 
 
Bestyrelsesmdl:       Jan B. Nielsen 44 44 18 30  
 Vibevænget 30, 2880 Bagsværd,                  e-mail      janogbirgit@hjemmefra.dk 
 
Bestyrelsesmdl:         Henning Loesch                                                                                45 42 37 41                          
                                  Nøddehøjvej 16, 2840 Holte                          e-mail               Henning@Loesch.dk 
 
Bestyrelsesmdl:          Palle Brask                                                                                      39 62 67 23 
                                  Onsgårdsvej 2, 2900 Hellrup                         e-mail                     ibbrask@mail.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:  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 

 
                                 Hedelyngen 8, 2730 Herlev 
 

Næste Nummer: primo 2007 

 

 

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 3-4 gange om året i et oplag på ca. 250 stykker

mailto:soeren.axelsen@get2net.dk
mailto:soeren.axelsen@get2net.dk
mailto:janogbirgit@hjemmefra.dk
mailto:Henning@Loesch.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:  650 kr pr. År 

Juniorer  260 kr pr. År 

Familier  940 kr pr. År 
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FRA BESTYRELSEN 
 

  

Formandens beretning på Generalforsamlingen, onsdag d. 25. 

oktober 2006. 
 
Dette er mit ottende år som formand for Neptun. Gennem årene er beretningen blevet 
større og større for hvert år - sidste år vendte jeg denne udvikling og det vil jeg fort-
sætte med i år og årene fremover. 
 
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 4 møder, der har været møder i Fiskeringen og også 
en række møder med Lyngby-Taarbæk kommune. Specielt har der været en række 
møder med kommunen, idet denne vil forsøge at aktivere ældre mænd (60 plus) 
blandt andet ved hjælp af fisketure. Det er jeg blevet indblandet i. 
 

Bestyrelsesmøderne har som sædvanligt beskæftiget sig med vores klubs økonomi, 

fisketure og klublokaler. 
 

Neptuns økonomi er god og fornuftig. Vores kassebeholdning er på ca. kr. 22.000. 
Vore samlede indtægter, kontingent fra medlemmerne, tilskud fra kommunen, mm., 
udgør omkring 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 ottende 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 ca. kr. 2.000 til driften af vor 
lystfiskerklub - dette tilskud er baseret på antallet af juniorer. Vi er i dag 109 medlem-
mer 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, kommunen definerer 
juniorer som unge under 23 år. 
 
I år er Neptun-bladet udkommet med foreløbigt to numre. Der vil komme et nyt num-
mer efter generalforsamlingen.  
  
Vi får en del henvendelser om medlemskab, hvor folk ringer, skriver eller  
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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, som i dag varetages 
af Per, har en meget stor del af æren for at medlemstallet kan fastholdes, ved at til-
gang af nye medlemmer stort set opvejer dem der forlader klubben 
 
Neptuns hjemmeside er også stedet hvor du kan holde dig orienteret om hvilke fore-
drag og klubture der er arrangeret - kig en gang på hjemmesiden, der er ofte nyt stof. 
 
Det var økonomien ! 
 

Angående fisketure. Først havturene. 
 
Antal pladser på havturene ser nu ud til nogenlunde at passe til medlemmernes øn-
sker, selvom bestyrelsen 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 bådens pladser op.  
 
Bestyrelsen opfordrer dem, der endnu ikke har deltaget i havture eller stjerneture, til at 
prøve at deltage - det har været en succes for dem der har deltaget - og denne succes 
skulle jo gerne deles af nogle flere. 
 
Stjerneturene med præmie for største fisk har været en succes - vi vil bestemt fortsæt-
te med at arrangere stjerneture til næste år og fremover. 
 
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 ! 
 
Ud over disse ture er der lavet en række ture, som er aftalt på onsdagsmøderne - et 
godt argument for at møde op om onsdagen. 
 
Endvidere har der været nogle meget succesrige ture til Lagan-huset i Sverige. 
 
Årets lystfiskeri har givet anledning til 3 pokaler: 
 

 Saltvandspokalen til Frank Lynge Larsen 

 Trollingpokalen til Søren Axelsen og 

 Torskepokalen til Torben Hersbro 
 
Men det vender vi jo tilbage til under punkt 9 ”Eventuelt - herunder uddeling af årets 
pokaler”. 
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Klublokalet, vi sidder i nu er et godt lokale. Der har tidligere været en del blæst om 
vore muligheder for at bevare de 2 lokaler. Det ser nu ud til, at blæsten har lagt sig, og 
at vi kan benytte vore 2 lokaler i en overskuelig fremtid. 
 

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.  
 
Repræsentantskabet har besluttet, at reducere papir-bladet til to styk om året. Facili-
tetsmappen vil blive udsendt sammen med det første papir-blad hvert år, omkring 1. 
april. Nummer 2 papir-blad vil så blive udsendt i efteråret. 
 
Der er nu lavet en mailingliste, der benyttes til udsendelse af information om fiskeny-
heder, foreningsnyt, tilbud, klubnyt, osv. 
 
Bookning af Fiskeringens 3 huse er overgået til elektronisk bookning, på samme måde 
som for bådene.  
 
Husudvalget i Fiskeringen vedrørende Laganhuset har spurgt Neptun om vi ville fore-
stå en udvendig maling af Lagan-huset - dem der malede kunne så få betalt færge-
overfart og bo gratis i huset, samtidigt med at kunne fiske og male. 
 
Det er dog planlagt, at Fiskeringens bestyrelse vil tage en tur til Lagan-huset, for at 
afgøre om der er andre ting, der skal foretages inden maling. 
 
Det var Fiskeringen. 
 

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. 24. 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 !! 
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Hermed slutter jeg så min beretning for det forgangne år. 
 

               

Referat  

DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING  
i foreningens lokaler  Askevænget 10, 2830 Virum 

                  Onsdag  25. Oktober 2006 klokken 19.30 
 

Ad 1)  Formanden bød velkommen. 
Ad 2)  Søren Axelsen blev valgt som Dirigent. 
           Han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og 
           åbnede derefter mødet. 
Ad 3)  Formanden fremførte sin beretning, som blev vedtaget. 
Ad 4)  Kassereren Per B. Nielsen fremlagde regnskab og budget, som begge 
           blev vedtaget. 
Ad 5)  Bestyrelsen fremlagde forslag om en svag stigning i kontingentet. 
           Denne stiging vil træde i kraft forårs halvåret 2007 (1-4-2007): 
                       5.1 Seniormedlemmer         325 kr per halvår  (300 kr) 
                       5.2 Juniormedlemmer          Uændret 
                       5.3 Familiemedlemskaber   470 kr per halvår  (435 kr) 
           Forslaget blev vedtaget. 
Ad 6)  Der var ikke indkommet forslag til ændring af vedtægterne. 
Ad 7) Leif Holmskov ønskede ikke genvalg, og han blev takket for sin 
          indsats i bestyrelses arbejdet. 
         Følgende medlemmer blev derefter valgt til tillidsposter: 
 
         Bestyrelsesmedlemmer:    Henning Loesch og Palle Brask. 
                               Suppleant:    Jens Bækgård  
         Revisor:                              Henrik Mortensen 
                               Suppleant:    Leif Holmskov 
Ad 8) Næste generalforsamling blev fastsat til onsdag den 24. oktober 2007 
Ad 9) Eventuelt 
          Pokaler blev uddelt til:  
          Torskepokalen                   Torben Hersbro      Torsk 13,3 kg.  
          Saltvandspokalen   Frank Lynge Larsen     Torsk 7,8 kg. 
          Trolling pokalen   Søren Axelsen       Havørred 3,2 kg. 
  
Formanden lukkede mødet og takkede for god ro og orden 
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OPRÅB IGEN FRA KASSEREN 
 

VIGTIGT 
 

Det er et lovkrav at vi skal kende aldersfordeling i klubben, fordi vi modtager ungdoms-
tilskud fra Lyngby-taarbæk kommune. 
 

Jeg skal  derfor have oplysning om din/jeres fødselsdag. For familiemedlemmer skal 
jeg også have oplysninger om fødselsdage, for både børn og de voksne som også er 
medlemmer. 
 
Jeg ønsker blot fødselsdato på formatet dag-måned-fødselsår (ex. 11-10-1980) altså 
ikke som cpr-nummer. 
 

Desuden vil jeg meget gerne have telefonnumre og e-mail adresser, da vi ofte vil stå 
i en situation, hvor vi skal kontakte jer om f.eks arrangementer og ture. Vi overvejer 
også i fremtiden at sende informationer ud om bl.a. fisketure eller anden speciel op-
lysning med e-mail. 
 
Send en e-mail med informationer til per@nielsenon.dk  
eller ring til mig på 44 91 16 91   
 
Kasseren Neptun 
Per Nielsen 
 
 
 
 

SENIOR-TEAM 
 

Har du mulighed - og lyst - til at fiske på en hverdag? En tur til kysten, en tur på havet 
eller andet? 
Vil du være med i et lille team, der aftaler en fisketur, suppleret med en kande kaffe, 
en frokost, en overnatning i Lagan-huset eller lignende? 
Teamet fungerer ved, at der er en der får en ide, kontakter de andre i senior-teamet, 
og aftaler en fisketur -såre enkelt! 
Vil du være med i senior-teamet så kontakt Neptuns formand Steen på telefon 4585-
9212, mobil 2926-7937, eller e-mail Brynov@tdcadsl.dk 
Vil du være med? Så kontakt mig 
Steen Brynov 
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FANSTRAPPORTER 
 

Henriks første trolling-ørred i år: 
 
 

 
 
 

En dejlig dag på Køge Bugt, hvor vejret var fint og der var mange både på vandet. 
Dagen gav i alt 3 havørreder, med den største som her er anmeldt på 2,9 kg 61 cm 
lang. Det er da en god start på den nye pokalsæson.  
Dagen gav i øvrigt også 8 hornfisk med den største på 800 gram samt 5 små 
torsk. 
 
Hilsen Henrik 
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FLADFISKETUREN 2006 

 
 

 

 
 

Jens med en af de flade 

 
 

Ja, så var ude at fiske efter fladfisk, vi startede kl.7 den 28.10. 2006 fra Helsingør  
med Nadia, og sejlede ud.  
 
Det var stadig mørkt, og der blev ikke fanget noget den første time; men så startede 
det. Der blev nu fanget lidt her og der, Per B. Nielsen trak lige en op på 1,0 kg, så var 
den største i hus , men dog ikke den sidste. Der blev fanget jævn godt af alle, Per B. 
Nielsen løb med den største på 1,230 kg, en ordentlig krabat, må man jo nok sige, 
derved fik jeg Stjerne turens Fiskehjul, jeg siger mange tak. Billede kommer senere.  
 
Der blev fanget i alt 65 fladfisk af os 13 der mødte frem. 65 stk. fladfisk, ikke en ringe 
fangst.  
 
Vores nye medlem Mathias fangede også en ordentlig krabat på 800 gram. Mathias 
havde fødselsdag dagen før den 27., han blev 10 år og fik et medlemskab af Farfar, 
”Jens Bækgaard ”, og det var lige noget Mathias kunne bruge. 
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Vejret var dejligt med roligt vand, nærmest havblik, solen skinnede, og alle nød det. 
En skøn Lørdag. 
 
m.v.h. Per Bjørn Nielsen 
 

 
 
 

Vi prøvede at slå Per i agterstavnen men forgæves 
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Palle’s P&T-ørred 

 

 Vi kom til søen ved Fredensborg P&T de 16. november kl 11:15. Der var høj solskin, 
en dejlig dag. Efter en time sad der en ørred på min stang - 1 kg. Efter endnu en times 
tid kom der et nyt hug. Det var noget mere end første gang, op kom den efter 10 mi-
nutter: 2,610 kg 57 cm lang. Den blev fanget med et Bombardaflåd hvorpå der hang 
en gul marabu-flue. 
 
Efter en halv time fik Frank en på lidt over 1 kg.  
 
Vi havde en dejlig dag sammen. 
 
Hilsen Palle Brask. 
 
 
 

 
 

Palle og Frank på arbejde 
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POKALJAGTEN 2005/2006 
 

 

 

 

 

SALTVANDSPOKALEN 
 

Per B. Nielsen ( 28-10-2006 )      Skrubbe                        1.230 kg 102point 
 
 

TROLLINGPOKALEN 
Henrik Mortensen ( 15-10-2006 )           Havørred                     2.9 kg   58 point 

Henrik Mortensen ( 15-10-2006 )           Hornfisk                 0.8 kg   88 point  
 

TORSKEPOKALEN 
Palle Brask ( 16-11-2006 )            Regnbueørred           2.61 kg  44 point 
 

NB!  Som I kan se er der virkelig plads til mange flere fangstrapporter!!!!!! 
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FISKETURE PÅ ØRESUND 2006-2007 
 

 

Al tilmelding til : Bestyrelsesmedlem Jan B. Nielsen,som træffes fra 18:00 til 

20:00 på telefon 44 44 18 30.   

 
 
 

 

Stjernetur, Torske nytytårstur: Torsdag den 28 December kl. 7.00 til 12.00 

                         med NADIA fra Helsingør. Hele båden = 20 pladser. 

                         Nytårs turen er en torsketur hvor turlederen på dagen råd- 

                         fører sig med bådens skipper, om vi fisker driv-fiskeri, 

                         eller bule-fiskeri.    
 

Torske /bule tur : Lørdag  den 6 Januar kl. 7.00 til kl. 12.00 

                         med NADIA fra Helsingør. 6 pladser. 

 

Torske /bule tur : Lørdag den 10 Februar kl. 7.00 til kl. 12.00 

                         med NADIA fra Helsingør. 6 pladser. 

 

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 
 

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 
                    bindende, såfremt afmelding ikke har fundet sted mindst FEM dage før det  
                pågældende arrangements afvikling. Dog er akutte sygdomstilfælde og 
                dermed belægtede  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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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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. 

.  FANGSTRAPPORT    

. LYSTFISKERFORENINGEN “NEPTUN”   

.  (Benyt venligst blokbogstaver)    

. 

.            FANGET AF:_____________________________          ___________________________ 

.                                                                                                                (underskrift) 

.            ADRESSE:______________________________________________ 

. 

.            BY OG POSTNUMMER:________________________________    TLF:______________ 

. 

.            FANGSTDATO:____________________________ 

. 

.            FISKEART:___________________     VÆGT (KG):_________     LÆNGDE:_______CM 

. 

.            FANGSTPLADS:_____________________________________     LAND:____________ 

. 

.            FANGSTMETODE:________________________________________________________ 

. 

.            VIDNE:____________________________     UNDERSKRIFT:_____________________ 

. 

. 

.            En detailleret fangstbeskrivelse eventuelt på bagsiden: 

...............................................................klip...................................................................................... 

. 

.  FANGSTRAPPORT    

. LYSTFISKERFORENINGEN “NEPTUN”   

.  (Benyt venligst blokbogstaver)    

. 

.            FANGET AF:_____________________________        ____________________________ 

.                                                                                                                  (underskrift) 

.            ADRESSE:______________________________________________ 

. 

.            BY OG POSTNUMMER:________________________________ TLF:______________ 

. 

.            FANGSTDATO:____________________________ 

. 

.            FISKEART:___________________     VÆGT (KG):_________     LÆNGDE:_______CM 

. 

.            FANGSTPLADS:_____________________________________     LAND:____________ 

. 

.            FANGSTMETODE:________________________________________________________ 

. 

.            VIDNE:____________________________     UNDERSKRIFT:_____________________ 

. 

. 

.            En detailleret fangstbeskrivelse eventuelt på bagsiden: 

.......................................................................................................................................................... 
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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. 
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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. 

 

 



NEPTUN BLADET 

 

NR: 3 december 2006                                                  20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

FLADFISKEFANGEREN 


