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Fonna nd 

Nest formand 
& Turudvlgsformand 

Kasserer 
& xnotorudlej. 

(privat) 
(forretn.) 

Sekretr 
& akvarieudvalg 

Bestyrelsesmedlem 
Fangstrapporter 

Jorgen 0. Rasmussen 
Danmarksvej 42A 
2800 Lyngby 
Tlf. 42 88 33 77 

Steen Brynov 
Snebrvnget 11 
2830 Virum 
Tlf. 42 85 95 71 

Dane Henry 
Valdemarskrogen 26 
2860 Soborg 
Tlf. 39 69 85 69 
Tlf. 42 85 59 7 

Kristian F. Nielsen 
Sondervej 10 
2830 Virum 
Tlf. 42 85 28 61 

Michael hylle 
Bmkkeskovvej 22B 
2700 Bronshoj 
Tlf. 31 74 32 43 

Juniorleder 
	 Pt. ingen, henvendelse 

hos sekretsren. 

Radaktion 

Redaktor (ansvarshavende) : Jergen 0. Rasmussen 
Redaktor (lay-out) 	 Kristian F. Nielsen 

Nste nummer af Neptun Bladet udkommer i midten af april. 
Stof hertil skal vsre Kristian F. Nielsen i hnde senest 
d. 15/3.(gerne pa 3½"disk soin WP eller ASCII filer, NB kun 
fra IBM-PC'er eller konvertible). 

glublokale 	Ungdomslokalerne pa Fuglsanggárdsskolen 
Askevnget 10, 2830 Virum. 

Girokonto 	: Mr. 3 06 27 16, >Lystfiskerforeningen Neptun< 
Kasserens adresse. 

Turtilmiding 	Havture, Jan Nielsen tlf. 44 44 18 30 
øvrige, Kristian F. Nielsen tlf. 42 85 28 61 
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BESTYRELSEN 

TID TIL EFTERTANKE 

Endnu en generalforsamling ligger bag os. Der hen-
vises her til de fyldige referater andet sted i 
dette nummer af bladet. 
Men hvad gay det si bestyrelsen af arbejdsgrund-
lag for det nye r? IKKE MEGET MA MAN NOK SIGE! 
Atter ma bestyrelsen nüidde tilbage iied iiange 
og store frustrationerl Der skal naturligvis p 
en generalforsamling vre plads til kritik. Det 
er jo her arbejdsgrundlaget skal lagges! 
Men med et fremmøde sâ ringe soin aidrig for i 
foreningens 38 ztrige liv (14 ud af 217 medlemmer), 
er muligheden for en skav debat og uheldige af-
stemninger meget, meget stor! Og sâ ican en afstem-
ning vre nok sä demokratisk. For det er sâ neint 
for evt. utilfredse med resultatet bare at "melde 
fra" ved at lade were med at betale kontingent! 
Problemerne har inan jo engang valgt en bestyrelse 
til at tage sig af, frdigt arbejde! 
Derfor ma bestyrelsen flu spørge: Hvor var I alle 
d. 18/11-91? Alle Jer, sam vi ma forrnode, er ret 
s. tilfredse! Alle Jer, som vi da fortsat modta-
ger kontingent fra, men SOUl pi ingen made "blander 
sig"! Her føler bestyrelsen sig svigtet groft !!! 
En grund til at in].de sig md i en fdrenirig ma vel 
vare, at man føler et interessefellesskab med 
denne. Man kan give noget og selv f& noget igen! 
Men en følge af ringe fremmøde d. 18/11-91 blev 
bi. a. at det iKke var muligt at ve1ge juniorleder. 
For dog ike at sette juniorarbejdet I stâ, lader 
vi juniorgruppen selv organisere et hue udvaig 
med nogle aktiviteter, naturhigvis med en støtte 
fra den siddende bestyrelse! 
Da bestyrelsen pa grund af ringe fremmøde og en 
manglende responds fra medlenimerne ikke finder et 
godt arbejdsgrundlag tilstede, ma vi her opfordre 
medlemmerne til en grundig selvransageise! Brug 
skemaet andet sted i b1adet men mod sa ogsa op, 
kritisice eller tilfredse, nar der indkaldes! 
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Lystfiskerforeriingen NEPTUN. 	 Generalforsamling 1991. 

FORMANDENS BERETNING. 

Siden sidste ordinre generaiforsainling har der i LFF. NEFTUN varet folgende 
aktjvjteter: 

11 bestyrelsesrnøder. 
Deltagelse I mode. DSF, Københavns Arntskreds. 
Deltagelse I foreningssoder. FISEERINGEN 197o. 
Deltagelse i reprsentantskebsmøde, FISKERINGEN l?7e 
Deltagelse I soder med fritidsnvn, Lyngby-Taarbk kossune. 
Deltagelse I kuiturugearrangement, Lyngby-Taarbk komnune. 
Diverse indeaktiviteter I foreningslokalerne. 
Diverse ture I foreningen. 

Her falger flu en were grundig beskriveise af foreningens status: 

Foreningen taller dags dato 172  seniormedlesmer, 39 juniormedlemser, 
5 faniiliesedlemsskaber, 6 passive medlemmer, ialt 217 medlemmer. 

I forhold til sidste Ar svarer dette til en inindre tilbagegang I medlerastal. 
Der har dog i det forløbne regnskabsir varet sve1 til- sos afgang af medlem-
mer. Det er yard at notere sig. at den vasentligste tilgang af medlemmer 
stadig kommer p anbefaling af nuvarende medlemmer. Fami1iewed1emsscaberoe 
har givet foreningen en tilgang af flere kvindelige medlemmer. Og bestyreisen 
hiber, at denne tendens vii fortsatte sos en naturlig styrkelse af familie-
aktjviteter. 
Der er naturligvis flere grunde til medlemsafgang fra foreningen. En grund er 
sikkert tidens stramine økonomi. En ting, sos foreningen ma indstilie sig p& 
at leve wed. Men det koster nu engang ogsa noget at kunne give nogie forskel-
lige medlesstilbud I dag! En anden vasentlig grund angives I stadig flere til-
falde at vare mangel pa tid til at dyrke lystfiskeriet. Der arbejdes sos aidrig 
for trods nedsat arbejdstid! Bestyrelsen vii søge at kompensere denne afgang 
ved en oget PR-virksomhed for foreningens virke, ikke inindst pi skolerne blandt 
juniorer. Det er trods alt den, sos skal skabe frenitiden I foreningen. En PR-
virksoshed I forbindelse med komsunens kuituruge gay ikke det onskede udbytte 
pi grund af lokalemassig fejiplacering fra koniinunens side. 
Si er det ogsi giadeligt, at kontingentrestancerne i regnscabsperioden har 
vnmret begranset. Kassereren hiber naturligvis, at dette er noget, sos varer 
ved, si arbejdet her lettes. Derimod er det stadig ret frustrerende for be-
styrelsen at se, hvor lidt interesse medlemmerne egentlig viser bestyrelsens 
arbejde. En bestyrelses vigtigste opgave er fortsat at koordinere og forvalte 
sedlemsninsker! Men njr sediessønsker ikke freokoinmer, buyer det en ren "gtte-
leg"! En rigtig langtidsplanlagning a7 —program n.a. buyer iKke sulig. En mere 
aktiv hoidning til tingene efterlyses hos rnedlemmerne. 
Ogsi I det forløbne âr har der varet mange adresseandringer blandt mediesserne. 
Og stadig meddeler for mange medlemmer ikke dette direkte til foreningen, st 
adressen I kartoteket fores ajour straks. Det sinker uriseligt, fir en medde-
ieise first kornmer mineder efter via avispostkontoret. Nir sastidig fejipro-
centen hos postvasnet med returpost lader meget tiibage at onske, gor det ikke 
adniinistrationen af kartoteksforingen iettere. Her kan de enkelte medlemmer 
virkelig bidrage til en lettelse of det administrative arbejde! 
Trods fortsat stigende udgifter er foreningens kassebehoidning og hele likvi-
diteten god. Takket vre støtte fra Bikubens fond, UNI BANK's gavefond og 
koonunens fritidsnavn blev det muligt at investere i Kegns-jol1en i Vedbac 
uden at købet korn til at belaste foreningens regnskab. Der blev endda rid til 
ny-investering I en 4 HE pihangsmotor. Og det er bestyrelser.s opfattelse. at 
tingene buyer brugt og passet pi af medlemserne! Fra fritidsnvnet fik vi I 
forbindelse med ansogningen urn støtte til bidenmeen ros for at have taget 
initiativ I utraditlonel retning. En ting, sos ogsa UNI BANK lagde segen vgt 
pA I deres støtte! Vi vii i frestiden kunne finde yderligere sttte I den nye 
folkeoplysningslovs 5 %-pulje ved netop at ga utraditionelt til vrks. Men det 
krmver initiativ af us aelvi Takket vare kommunens ordIr.re driftstilskud her 
der ogsi kunne findes plads I regnskabet til akvariet her i lokalet. Det skaber 
jo lidt hygge og er sactidig "anskuelsesundervisning" i fisicebiologi med sin 
bestand af danske fersKvandsfisic. Nu er det op til akvariegruppen at holde 
det i god stand til glade for on aile. 
Eliers har irets investeringer vret indkøb af nodvendige naterialer til 
iokalerne. 
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I det forløbne r har foreningen da ogs ydet bidrag til udstningsformi1 
gennen Udstningssawmensiutningen 1976, Isefjordens krredsammensiutning sast 
Udsmtningsfonden for fiskebestanden I Furessen. Der har vret budgetteret 
med et stSrre beiøbtii sttte, specielt til ferskvandsudstninger. Men det 
kniber fortsat med at scaffe al den udsatningsfisk, sos gnskes. Bestyrelsen 
nsker dog at oge sttten i den nye regnskabsperiode, da pengene findes til 

disposition. 
Og sA bar "ProjektalasAlll kørt endnu en sason 1 D. F. & H's overordnede regi 
Det gay Ca. 21 kg ieynge1 til Møiie-systemet. Det ser nu ud til at blive 
projelrtets sidste ir pa grund af besparelser og ny struktur i D. F. & H. 
Fiskerikontrolien skal flU SOS ansvariig myndighed bringe de sldste forhold 
om:,,ring âiepas pa piads. Og si skal tingene fungere p& naturlig vis. Men sâ 
bar foreningen da 1 det mindste I de foribne ar bidraget med noget statistis 
materiale vedrørende aienes vandring. 
Med hensyn til vandomridepianen for Møilea-systemet ken foreningen med glade 
konstatere, at yore indgivne koamentarer er bievet indarbejdet I pianhorings-
fasen. Og LFF. NEPTI.JN var de eneste reprseritanter for iystfiskerinteresser. 
hvis synspunkter er komset med i den foreiijjende plan 	

se. 
Hvor

. 
 var 

Dansarks Sportsfiskerforbund henne I den sag? 
Hvad angar de egentlige modeaktiviteter i lokalerne. har det vret si sos s. 
Det er stadig an fast hue fiok, sos møder op til noget "social samvar" og 
en fiskesnak. Bestyreisen hâber, at endnu fiere medlemmer far øjnene op for 
mulighederne I at benytte lokalerne mere. Vi savner virkehig en aktiv med-
virken specielt fra fiere seniorer. Er mangiende tid virkelig ârsagen? 
77-al-foreningen kun vre et "ekspeditionskontor" for diverse serviceydeiser 
til mediemmerne? Oat er ikke tjifredsstjiiende for en bestyreise! 
Os afholdte ture vii turudvalget give en kart beretning. 
Os organisationerne FISKERINGEN 197o og DANMARKS SPORTSFISKERPORBUND henvises 
til dagsordens punkt 5 og 6. 
Endelig vii jeg bruge et par ord pA forenlngsbladet NEPTLJN BLADET. Biadet er 
MEDLE14MERNES BLAD og indig fra mediemmerne savnes, DIT INDLEG! Vi er vel ail€ 
enige om, at bladet er et nodvendlgt kontaktorgan medlemmerne iseilem og fra 
bestyreisen til mediemmerne. Sâ der skal ogsa fortsat vre basis for tryk til 
lavest muhige pris og en udsendelse over avispostkontoret. Men dette afhnger 
helt af sedieminernes fortsatte støtte til foreningen! En stor tak bringes til 
Flemming Jacobsen for trykkearbejdet pa biadet. 
Til slut takker jag hermed den samiede bestyreise for samarbejdet i det for-
lbne ir. Et ønske for det kommende ar ma vre, at sediemmerne ahlerede flu 

ved valgene tnker p& at bidrage til en kontinuitet I bestyreisesarbejdet. 
Aktiv medvirken fra medleinsside er en nodvendighed! 
Harmed shutter jeg ârets forrnandsberetning. 

Jorgen 0. Rasmussen. 



Reterat at ordinr generalforsamling d. 18.11.1991. 

Punkt 1. 
Foreningens fonnand bed de 14 frenimodte medlemmer vel-

konunen, men mAtte beklage det ringeste fremmede i foreningens 
historie. 

Punkt 2. 
Jan Bjorn Nielsen blev eenstemmigt valgt sos ordstyrer. 

Punkt 3. 
a) Foreningens forinand aflagde beretning om foreningens virke I 
det forgangne ãr. 

b) I sekreterens fraver fremlagde formanden protokollen. 

c) Juniorlederen frenilagde turudvalgets beretning for 1991. 

Punkt 4. 
Regnskabet for áret 1990/1991 blev fremlagt at kas-

sereren, sos desuden gennexngik enkelte udvalgte punkter. 
Regnskabet blev eenstemmigt vedtaget. 

Punkt 5, 
Foreningens bestyrelse orienterede om Fiskeringens status 

og virke I det forgangne ár. Etter en ophedet diskussion mm 
fortsat medlemskab at FR.1970 blev dette vedtaget med 8 stemmer 
for og 4 imod. 
Det blev pálagt bestyrelsen at serge at foreningen stiller med 
tuldt antal representanter til FR.1970's reprisentantskabsmode. 
Det blev herudover henstillet fra forsainlingen, at foreningens 
bestyrelse vurderer ibrugtagelse at flere medlemskategorier. 

Punkt 6. 
Foreningens formand orienterede kort om udviklingen I 

Danmarks Sportafiskerforbund. Etter en rodet diskussion 09 3 
afstemninger, og Ca. 5 sin. medlemskab at DSF, blev medlemskab 
at DSF forkastet med 6 stemmer imod og 4 for. 

Punkt 7. 
IKassereren fremlagde budgettet for 1991/1992, sos her-

efter blev eenstemmigt vedtaget. 

Punkt 8. 
Bestyrelsen foreslog generalforsamlingen 1992 afholdt - 

mandag d. 19.11.1992. Forsiaget blev eenstemmigt vedtaget. 

Punkt 9. 
Ved valgene blev felgenda valgt/genvalgt 

Sekretr 	 Kristian Fog Nielsen. 
Bestyrelsessupleant 	Soren Axeisen. 
Nestforivand 	 Steen Brynov. 
Kasserere 	 : Dane Henry. 
Revisor 	 Thomas Hoi Hansen. 
Revisorsupleant 	Peter Walter. 
Reprmsentant FR.1970 	Michael Hylle. 

DI 

Juniorleder 	 Ingen (fort. s. 23) 



Overfart behoidning pr. 10/10-90 	 - 
	

38.673,78 kr 

INDT.GTER: 

Kontingenter indget til LFF. NEPT1JN 
Overskud fra grejauktion 1991 
Renteindtegter ialt 
5 stk. Mrrumhus-ob1igationer udtrukket 
Saig at' stofmrker og emblemer 
Saig at' Fiskeringsnøgler/depositum 
Driftetliskud fra Lyngby-Taarbk kommune 
Indbetaling/havture ved manglende afbud 

UDGIFTER: 

Kontingent til Fiskertngen 197° 
Kontingent til EFSA/Danmark 
NEFTUN BLADET, trykning + vedtgter 
Porto ialt 
Generalforsamling/mdder/j uleat'slutning 
Abonnementer/indbinding af fiskeblade 
Leje at' moviebox/videofilm 
Indkøb at' vrktøj og arbejdsinaterialer 
Indkob at FR-nøgler/depositum tilbagebetalt 
Kontorartikier 
Telefongodtgsralser 
Gravering at' pokalerne 
Gave r 
Kursusudgifter 
Samlet bidrag til udstningsform1 
Leje at' Lagan-huset til kiubture 
Underskud pa havturene 
Indkøb og indretning at Kegnsjo11e 
Indkdb at akvarie ti]. iclublokalet 
Krepenge for transporthj1p 
Indkøb at 1 stk. 4 HE badmotor + tilbehør 
Betalte gebyrer 

Girokonto pr. 2/10-1991 1,248.77 kr 
Sparekassebog/Bikuben pr. 2/lo-1991 4.3o3,52 kr 
Checkkonto/Jyske Bank pr. 2/10-1991 9oo,00 kr 
IJNI BANK kontoinvest 	pr. 2/lo-1991 lo.2oo,00 kr 
Kontant beholdning 	pr. 2/10-1991 7.o22,75 kr 	23.7o5,o4kr 

AKTIVER: 

1 stk. Kegns 47o-4olle (-5.000 kr 
2 stk. dam-joller (-3.15o kr p.a.) 
Mørrum-hus obligationer, 36 stk. 
EL-motor + 2 benzinrnotorer (-4.3o6 

p.a.) 	 2o.000.00 kr 
6.20000 kr 

25o kr 	 9.000,00 kr 
kr p.a.) 	17.224,00 kr 

88.800,5o kr 
25o,00 kr 
765.o kr 

1.25o,00 kr 
165,00 kr 
250,00 kr 

8.216,00 kr 
- 	12o,00 kr 	99.816,52 kr 

Indtegter ialt ---------------------------------------------138.49o,3o kr 

41.58o,00 kr 
1.456,00 kr 
4.ol8,75 kr 
4.371,73 kr 
2.511,00 kr 
2.371,78 kr 
12o,00 kr 

4.672,5o kr 
75o,00 kr 
990,48 kr 
5oo.00 kr 
717,5o kr 

1.003,25 kr 
6.97o,00 kr 
2.000,00 kr 
1.000,00 kr 
1.89o,00 kr 
25.96425 kr 
4.51o,5o kr 

800,00 kr 
6.530,37 kr 

57.15 kr - 114.785,26 kr 

senoian1ng ialt pr. iio-i'j'i. --------------------------------23.7o5,o4 icr 

4  Ang (Cvx)/ 
Kasserer 

j/ .../9- 9? 
Revisor 	 Revisor 

'-'I-c;' 



[;] 

Behoidning pr. 2/10-1991: 	 - 	23.705,04 kr 

INDT.GTER: 

Kontingenter til LFF. NEPTUN 	 87.45o,00 kr 
Sarniet rentetilskrivnlng pa kontoerne 	1.000,00 kr 

Tilskud fra Lyngby-Taarbk kommune 	 4.000,00kr 	92.45o,00 kr 
Anslâet indtgt ialt 	 116.155,04 ki- 

UDGIFTER: 

Kontingenter til FISKERINGEN og EFSA 

Møder og generalforsamling 

NEPTUN BLADET, trykning 

Porto jalt 

Diverse kontorartikier 

Telefongodtgsrelser 

Pokaler med gravering 

Vrktsj + naterialer til lokalerne 

Bladabonnementer til foreningen 

Samlet bidrag til udstningsforma1 

Kursusvirksomhed 

Leje af noviebox + videoflin 

Rdighedsbe1sb til junioraktiviteter 

Forbedring af vrkstedsfaci1iteten 

Belob til disposition 

43.5oo,00 kr 

2.5oo,00 kr 

4.000,00 kr 

4.5oo,00 kr 

2.000,00 kr 

600,00 kr 

1.000,00 kr 

5.000,00 kr 

2.000,00 kr 

5.000,00 kr 

6.000,00 kr 

Soo,00 kr 

2.000,00 kr 

1.000,00 kr 	93.600,00 kr 

22.555,04 kr 

Kontingenterne til LFF. NEPTUN er beregnet ph grundlag af rnedlemstal 

senior 17o. junior 30, passive 6 og familiemedlemsskab 6. 

Bestyrelsens forslag til kontingenter for 1991/1992 buyer pa 

baggrund af ovenstaende incl. mediemsskab af FISKERINGEN/EFSA: 

Senior 45o,00 kr pr. ar, indskud nye seniorer 225.00 kr. 

Junior 2oo,00 kr pr. hr, indskud nye juniorer loo,00 kr. 

Familie 675,00 kr pr. 1r, indskud nye familier 337,50 kr. 

Bestyrelsen. 

28/lo-1991. 



OR DENS R E 	L ER 

Regler for benyttelse af LFF. NEPTUN'S motorer: 

1. For at kunne leje foreningens motorer, skal det enkelte medlem 
have gyldigt FR 197o-motorkursus/Sikkerhed til søs samt gyldig 
og betait kontingentkvittering. 
Disse to ting skal altid kunne forevises. Inden man kan leje en 
motor. Kun mediemmer fyldt 18 Ar kan leje (personlig myndig). 

2. Udiejning vii foregi fra Henry's Fiskegrej, Frederiksdalsvel 136, 
283o Virum, v/Dane R. Henry I dennes bningstider. Bet vii sige 
Ira mandag til iørdag begge dap incl. 
Afievering af motorer skal ogea ske p& denne adresse after endt 
brug, i ibningstiden. 

3. Udiejning vii foregâ pA folgende betingeiser: 

a) Depositum 	kr. 3oo,00. 
b) Leje pr. dag 	kr. 75,00/9 HE benzin, 5o,00/4 HE benzin. 
c) Leje pr. dag 	kr. 4o,00/EL-motor. 
d) Leje/weekend 	kr. 125,00/9 HE benzin, loo,00/4 HE benzin. 
e) Leje/weekend kr. 6o,00/EL-motor. 

Depositum vii buys tilbagebetalt ved aflevering af motor i hel 
og rengjort stand. 
Depositum er1gges ved leje af motor. Lejen kan modregnes I det 
betaite depositum under forudstning af, at motoren afieveres 
I hal og rengjort stand. 

4. Ved leje af motor føiger der en fyldt 22,7/11,o ltr. tank med. 
Og denne afieveres igen til fyidning efter endt 8ejlads hos 
Dane R. Henry. 
Ved leje af motor vii der ilgeledes altid fcalge oiie med. 
Der mA kun benyttes den udleverede oiie, sam udleveres af 
Dane R. Henry. 
Ved leje ml EL-motor vii der altid følge at fuidt opladet 
batteri mad til cm. 8 - lo timers forbrug. 

5. Der udieveres ved leje altid at st vrktøj og reservedele. 
Og disse afieveres 1 samme stand/antal after endt brug. 
Elvis der her vret probiemer, laves den an hue rapport til 
Dane R. Henry. s1edee at motor kan bilve repareret og gjort 
kiar til brug igen hurtigt. 

6. Lejen for motorene skal hviie I sig selv. Evt. overskud hen-
1gges til service og til evt. ny(e) keb af motorer after behov. 
Dane R. Henry stir for og sørger. at motorerne altid er I 
forevarlig og sejikiar stand. 

7. Ved leje af motor udieveres der specielt materiale, sow er en 
vejiedning I brug og anvendeise af motor. 
Og denne SEAL nsje fOiges for bedst og storste sikkerhed til søs. 

8. Overtrde1se af de udievereda regler og materiaie for benyttelse 
ml foreningens motorer vii automatisk medføre ek8kluslon ml 
Lystflskerforenlngen "NEPTUN". 

Bestyrelsen 

23/5-1991. 
HENRY's FISKEGREJ 

FREDERIKSDALSVEJ 136 

283o VIRUPI. 

TLF. 42 85 59 70. 
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DER HAR VgRET FLITTIG BRUG/UDLEJNING AF FORENINGENS NYE MOTORER. 

OG DET HAR BEKRFTET BEHOV FOR DENNE INVESTERING. SAMTIDIG HAR 

DET OGSA BRAGT NYE MEDLEMMER IND I FORENINGEN, SA DERFOR BRINGES 

HER EN GENEREL GENNEMGANG AF OPSTART OG BRUG AF MOTOR: 

1) Vr sikker p& at motoren er spndt ordentlig fast p& b&den. 
Brug ogs& den virestrop, der aidder pa motoren, 80U an ekatra 
aikring hvis motoren akulle loans sig. 

2) Husk tndrorsnog1e, ekatra tndrØr aa.t knkstifter pa turen. 

3) Brug benzin mod dot rigtige olieblandingaforhold hvis Du skal 
tanks ekstra. Held halvdelen p& tanken og gem reten til hjemturen. 
Spud ikke benzin under pâfyldnirig. Tor straks op hvis dot akulle 
ske. Pafyld ikke benzin I nrheden of &ben ild, tndt pibe/cigaret. 

4) Inden Du starter motor - husk at bane den 1I11 iuftskrue pa tanken. 

5) Den lose benzintank forbindes mad motoren ved hjlp af slangen. 
Pump si mad bolden p& benzinslangen benzlnen from til motorens 
kaburator indtil bolden foles h&rd. 

6) Trk chockeren ud og trek forsigtigt I startsnoren. Derved koamer der 
lidt benzin md motorens forbrndingaka.aer. 

7) Trek Igen lang8Omt I startanor til Du marker aodtand nàr de fjeder-
balastede paler g&r I indgreb. Fortst 5a mad at jvnt hurtlgt ryk, 
sA motoren starter. I modsat fald - prey pa samme made igen. 
Lad vre mad at blive hidaig og st ikke foden pa motoren. n&r Du 
trekker. Lg gerne den one hind oven p& motoren so. atOtte. 
HIv ikke startanoren ud i fuld lngde. Dot er Ikka nedvendig. 

8) Gentag ow nodvendig startforsog an tredie gang mad fuld chocker. 
Starter den ikke sa forsog mod start uden chocker. Starter den 
atadig lkke sà vent Ca. 5 win. og gentag startforsog. Lykkes det sA 
hailer ikke s& skru tndror of og lad dot terre. Skift evt. tndrer. 

9) Skulie Du vre uheldig at knkke atartsnoren, aà iaft/kru l&get 
af motor-topdelen og là bundet an ny knude pA snoren. 
Slip ikke startsnoren after at have trukket den ud i startforsog. 
Men big mad handen starth&ndtaget mad md. sA snoren vikles pent 
op pi svinghjulet. 

lo) NAr motoren her kert mad chocker I kort tid og kan trkke jvnt, 
skubbes chockaren md. 

11) Hvis knkstiften I skruen knkker under sejiads, tages motoren irid 
i bAden. Vend ikke motoren pi hovedet. Tag tndrershtten af og 
fjern stumpen af knkatiften I skrueakslen og indst an ny. 

12) Vendes motoren pi hovedet, kan der lobe vand md i motorens 'adlere 
dale" og an dyr reparation forestAr. 

13) Ved dorgnlng, hvor der sejies mad iangsom fart, buyer tndroret 
"surt" ved sejiads wed donne fart I lngere tld. Inden Du sejier i 
havn, ber Du "brande tndreret ud' ved at sejie at stykke tid mad 
fuld gas. Mrk ogsA ved dergning urn motoren keles godt nok. Buyer 
den for varm, er der mAske skldt i kølekanalerne og fare for at 
stomplet aatter sig. 

14) Husk at sikre dig at motoren kan vippe op I vippebeslaget. hvis Du 
pAsejier an forhindring. St aidrig motorbenet i vandet for der er 
vend nok under k1eri. Efter endt tur vip motoren op. sA den tOmwes 
for resten af klevandet. 

15) Fordel vagten I bAden rigtigt, sA rnotorkraften udnyttes bedst muligt. 

16) DU MA ALDRIC SKILLE MOTOREN OG DYNAMO Al)!!! MEDRR INC ALTID ARER! 
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TURPROGRAM 
HAVTIJRE 1. ha1vir 1992: 

Søndag den 19/1. SKJOLDHe1singør. kCl. 7.00-12.00. 

Søndag den 9/2. SKJOLD,H1singør. Ki. 7.00-12.00. 

Søndag den 8/3. SKJOLDHe1singør. Ki. 7.00-12.00. 

Søndag den 5/4. SKJOLD, Vedbk. 	K1. 7.00-12.00. 

Søndag den 17/5. SKJOLD, Vedbk. 	K1. 7.00-12.00. 

PiUSER: 	Prisen pa halvdagsturene er 13° kr. 
Dog ydes der rabat til yore yngste juniorer. 
Der disponeres fortsat kun over lo pladser, og 
heldagsture, specielle vragture og fladfisiceture 
arrangeres 1un efter sr1ige medlemsønsker og til 
en sEerpris! 

TILI4ELDING TIL HAVTTJRENE: Tilmelding til disse 

havture sicer til Jan Bjorn Nielsen pa telefon 

44 44 1830 rnellem ki. 18 - 2o. 

EVT. AFBUD SKAL SKE HURTIGST MTJLIGT !!! 

Da foreningen er økonomlsk bundet t.11 disse 
fastlagte ture 8 digefør hvertiir, er en til-
melding ogsA bindende for medlemmerne her! 

KYSTTURE: 

I weelcenden 27/3-29/3-92 arrangerer vi en kysttur 
til Fyn efter havørred. Overnatning ph vandrhj em 
eller camping. Tilmelding/oplysning: 

Steen Brynov, tif. 42 85 95 71. 

Sønclag den 5/4: Fladfisketur til A1sgrde. 
Atgang Lyngty station Kl. o6.00. 

Tilmelding til Kristian F. Nielsen, tif. 42852861. 
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TURPROGRAM 
F ER SK VAN D ST UR E 

I pskedagene d. 15/4-19/4-92  forsøger VI OS 
med en hyttetur til 11and I Sverige. 
P. dette tidspunkt skulle vi vre nogenlunde 
sikre pa* isfrit kystvand, s. de store brakvands-
gedder og havørred skulle vare til at fa kontakt 
med! 
Da turen foregâr I privatbiler og med indkvarte-
ring i lejet hus/hytte, er tilmelding absolut 
bindende økonomisk! Nrmere oplysning 6j 
til1nelding: Kristian F. Nielsen, tif. 42852861. 

Weekenden 24/4-26/4  har foreningen atter reserve- 
ret huset i Knared ved Lagan-elven/Sverige. 
Der skulle vre gode muligheder for havørred og 
laks pa kortfiskestykket af Lagan samt bkørred 
I Vnneâen. Ogsâ gedde, aborre og sandart. 
Max. 12 pladser. Tilmelding til: 
Kristian F. Nielsen, tif. 42 85 28 61. 

Søndag den 3/5-92: 

Denne dag har vi reserveret 4 bade p. Esrurn sø. 
Vi skal denne da forsøge at lokke søens gedder 
og aborrer (og maske en søørred?) I fordrv! 
lalt 12 pladser. Pris: Kørsel + benzin til bad-
motorerne. Afgang: Lyngby Station Ki. 03.00. 
Tilmelding: Kristian F. Nielsen, tlf. 42852861. 

Weekenden d. 15/5-17/5-92: 
pecie1t for de indefiskeinteresserede arrange-

res her atter en karpetur til østermølle I 
Jylland. Tilmelding og ti1rettelgge1se pa 
t.orsdags-mødeaftenerne. 
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S a nrrner vi os igen ârets tilbagevendende gode 
tradition, GREJAUKTION 1992  ! 
I lighed med de andre.r ligger datoen atter i 
februar maned. SA flu er det pt tide at begynde at 
finde ting og sager frem fra skuffer, skabe og 
fisicetasker. Der er siKkert flere ting Du ikke 
hengere bruger. Det kan were fiskegrej, udstyr, 
fiskelitteratur m.rn. Kort sagt alt, hvad der Ican 
tenkes at sa1ges pa auktion og som andre sâ ftr 
g1de af! 

TORSDAG den 27. februar 1992 afholdes smsonens 
store og overdidige, velforsynede (hvad Du selv 
gør den til) GREJAUKTION i lokale nr. 69 !!! 
Ting, som ønslces bragt under harnmeren, bedes Du 
indlevere evt. nuarlcet med inindstepris senest den 
samme dag Id. 19. Men hellere for! 
Der bydes op som følger: 

Vrdi under 5 kr, der bydes op med 1 kr pr. bud. 

Vrdi over 5 kr, der bydes op 12e1 5 kr pr. bud. 

Afregning sker ved auktionens slutning, idet 15 % 
af beløbet s1ger far md regnes som sa1r, der 
gar ubeskret til udstningsformâl I fiskevande! 

Alt, SOil kan oLnsttes denne aften, har interesse! 
Husk at overskudet gâr til et godt formal: Flere 
fisk I yore vande til gavn for os alle! 

Vel inødt denne dato I loLcale nr, 69. 
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Ilk Z2MJAWWj ii 
Vi skal endnu engang erindre 
medlemmerne om foreningens hue 
kursus I sikierhed til 505! 
Tnker Du pa at leje foreningens 

•I.Pdt motorer, er dette et absolut 
krav for at leje! En del mangler 
ndInu denne eheinentre ting, sâ 

ring snarest pa tif. 42 88 33 77 
og fa*  aftalt tid inden ssonen! 

FOREDRAG OG DIASAFTEN. 

Vort medlern CLAUS Q. JESSEN har fra sin rejse 
til Sydamerika en serie dias fra turen. Rejsen 
var ikke prImert lagt an pi fiskeri. Men da der 
var fisKestan med i bagagen, blev det til flere 
fighter med sa frenimede fisk som tarpon og piraya. 

TORSDAG den 2o. februar 1992 viser Claus sine 
dias fra rejsen og fort1ler hidt om oplevelser 
i en for os ukendt natur. 

Velkommen denne aften I loicale nr. 69, Askewenget. 

SPØRGESKEMA NU IGEN ? 

Med henvisriing til referater andet sted I dette 
blad saint det ring e fremmøde ved generalforsamhing 
1991 har bestyrelsen fundet det hell nødvendig 
med en ny sporgeskemaundersogelse! 
Bestyrelsen føler ganske enkelt ikke, at den har 
det rette grundlag at arbejde pa, hvad angar en 
p1an1gning af ture, arrangementer og mødeaftener! 
Hvad Ønsker medleinmerne af os? Er der f. elcs. 
basis for en stortur til Irland evt. via en op-
sparingsordning? VI VED DET IKKE !!! 

Men DU ican give os noget at arbejde med NU 
ved at sende DIT skema snarest til formanden! 
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Fangstrapport 
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BENYT VENL!GST BLOKBOGSTAVER 
Fiskeart 

Vogt kg 	Ia iigdc cm 

Fangstptuds IprcisI 

Land 

Fanget Ar___________Máned __________ flati, __________ki.  

Fangat metode 

Linelmateriale ig diem I  

Blink/pirk/flue 

Fangelall 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 

Medlem at 

den I 198_ 

Underskrift 

Adresse L 1 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I iii. ______________ 

Postnr. _________ By  

Rigtigheden at otiisiiLii.Je upI siiiitger bckra'Itci 

Vidnets navn 

Adresse 
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Pled januaii mined ea chancen oii at 
dea pc køkkenoizdeL kom,,1ea en 
hvo't IcødkvaLLteten iicke e'z, /wad den 
guade vce'ie. ?akt4k e't kan ha€e-tyk-
/cet ilLgt,g godt. I -sten ea m(ike 
&edt at .ende gennem /cødhakkeuien! 
Puøv £ 4ddan et LL€Lde . eIc-. 

iVUNEULLASCH 47 70RS/t. 

70keha€eLyk/ce ca. 800 g, 2 log, 
I guteiiod, 	poiiue, i,,zøukLat, I ,ed 
hvLdLøg, Ca. 3 dL vand, I 6psk, ød 
papuLka, I kvLt tmLan, 2 
konc. tornatpuuiá, 4a€t, pePe'i og Lc1 
hakket guønt. 

Log, gu€eaod og poitize 'zengøue og 
kceue £ te4ninge4, de'z -aateue-

necL iizøiz og knu-t hviALcig £ en gayde. 
7L-cet vand, pap'zL/ca, L.iaLan og towiu 
pu'z. PLsk deL godt -a,n,iien og Lad 
koge Langornt Ca. 4 mn. andeui gig. 
,izage-s LLL med 4aLt og peeiz. 

/(ødet /ua ha€e4tyicket .iceue 	aa 
genet og -jkLndet !jeitne-6. Kødet 
,6kCR4eZ .1 ito'te L4kante4, dea 04- 

delez £ den kogende oauce. Røu izandi 
en gang Lmetéeriz og Lad deL -Lmuie 
undeiz L2g £ ca. 2 min. D4U-6 med LLLU 
haicket guønt og 6e4vea med kauLoI/e-
mo-i eLLeu Løoe Aiz tit. JeLLen /can 
evt. j6wne-3 LjdL. 	VeUekomme! 



PDKALER - 1 
416 	Jill 

VEDR. 

TORSKEPOKALEN: En evigt vandrende pokal i rent 
sølv. Tildeles for den i ârets lob størst fangede 
torsk pa en af foreningen arrangeret tur. 
Den heldige fanger far sit navn indgraveret pa 
pokalen og har da denne staende hjemme til nste 
pokalârs begyndelse. Modtager sâ et erindrings-
krus med handmalet bomrke. 

SALTVANDSPOKALEN, "THORKILD OLSEN's IERESPOKAL": 
En evigt vandrende pokal I sølvplet. 	Tildeles for 
den enkeitfisk, 	der i arets lob har opnaet højeste 
point efter følgende polntsystem, hvor: 
TORSK 	 = 15,o kg 
SEJ 	 = 6,o kg 
HAVKAT 4,0 kg 
HORNFISK 	 = o,7 kg 
HVILLING 	 = I,o kg 
ISING 	 = 0,3 kg 
KIJLMULE 4,5 kg 
LANGE 	 = 8,o kg 
LUBBE 	 = 5,0 kg 
MAKREL 	 = o,9 kg 
RØDSPiTTE 	 = 1,o kg 
RØDTUNGE 	 = 0,4 kg 
SILD 	 = o,4 kg 
SKRTJBBE 	 = o,5 kg 
TUNGE 	 = o,8 kg 
PIGHVARRE 	 = 3,0 kg alle er sat til loo 

point. 
Fangeren far sit navn Indgraveret og har pokalen 
stâende til nste pokalârs start. Der gives s 
erindringsplakette. Fangsten skal dokumenteres 

for bestyrelsen enten ved forevisning og/eller 
vidne - billede. 



FERSKVANDSPOKALEN (GEIJDE, ABORRE, SANDART): 
En evigt vandrende pokal I sølvplet. Tildeles 
for den enkeitfisk, der I Arets lob har opnet 
højeste point efter et pointsystem, hvor: 
GEDDE= lo,o kg, ABORRE= 1,5 kg og SANDART= 7,o kg 
alle er sat til loo point. 
Fangeren fr sit navn indgraveret og har da 
pokalen stende hjemme til neste poka1irs start. 
Der gives erindringsplakette her. Fangsten skal 
kunne dokumenteres for bestyrelsen enten ved 
forevisning og/eller vidne - billede. 

POKAL FOR hDELFISK (LAKSEFISK): 
Pokal I rent sØlv. Tildeles for den i irets lob 
størst fangede laksefisk fanget i Danmark. G1der 
for alle laksefisk taget I her, søer, ph kyst, 
defineret som naturlige, frie vande. Fisk fra 
Put and Take- og dambrugsvande er udelukket til 
denne pokal. Pokalen tildeles den fanger, der i 
rets lob har opnet højeste point efter følgende 

pointsystem, hvor: 
LAKS 	 = 8,o kg 
HAVØRRED 	5,0 kg 
KILDEØRRED 	= 1,o kg 
BAKØRRED 	= 1,o kg 
SØØRRED 	= 3,5 kg 
REGNBUEØRRED = 3,o kV alle er sat til loo point. 
Den heldige fanger far sit navn indgraveret â 
pokalen og har denne stende til nste pokalars 
start. Der gives erindringsplakette her. 
Pokalen er evigt vandrende. Og her ga1der, at 
fangsten skal kunne dokutnenteres for bestyrelsen 
enten ved forevisning og/eller vidne - billede. 

POKAL FOR LAKSEFISK (PUT AND TAKE-VAND): 
Pokal I sølvplet. Tildeles for den i arets lob 
størst fangede laksefisk fanget i Danmark! G1der 
for laksefisk fanget I registrerede Put and Take-
vande! Pokalen tildeles den fisker, som I ârets 
lob har opnet højeste point efter følgende point-
system, hvor: KILDE0RRED 1,o kg, B1KøRRED= 1,0 kg 
og REGNBUE0RRED= 1,5 kg alle er sat til loo point. 
Den heldige faner ftr navn indgraveret ph pokalen 
og har denne staende til nste pokalars start. 

Der gives erindringsplakette her. 
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Pokalen er en evigt vandrende pokal. OgsA her 
g1der, at fangsten skal kunne dokumenteres for 
bestyreisen enten ved forevisning og/eller vidne-
billede-fangststed. 

POKAL FOR MEDEFISK, FERSKVAND: 
En evigt vandrende pokal I poleret aluminium. 
Denrie pokal tildeles for den i ârets lob største 
enkeitfisk fanget i Danmark, beregnetefter det 
anførte pointsystem. Bland de nedenfor anførte 
fiskearter skal fisken have opnet højeste point, 
Idet de enkelte kg-angivelser = loo point: 
BRASEN 	 = 3,50 kg 
KARPE 	 = 6,00 kg 
KARIJSSE 	 = 1,5° kg_j 
GRhSKARPE 	 = 5,00 kg 
RIMTE 	 = 2,5o kg 
RUDSKALLE 	 = 1,00 kg 
SKALLE 	 = o,7o kg 

AL 	 = 1,75 kg' 
KNUDE 	 = 3,00 kg 

Andre arter vil kunne komme til senere! 
Fangeren fr sit navn indgraveret pt pokalen og 
har da pokalen stende hjemme til nste poka1trs 
start. Der gives erindringsplakette her. 
Fangsten skal kunne dokumenteres for bestyrelsen. 
Da medefisk I høj grad genudsttes, vii vidne og 
heist farvefoto vre rimeligt. 

POKAL, "ARETS LYSTFISKER": 
Tildeles det medlem, der I hrets lob I ord elier 
gerning har gjort en sr1ig indsats i 
Navnet/irstal indgraveres ph pokalen, 
I hjemmet til na3ste pokai.rs start. 

foreningen! 
og den stir 

For alle rokaler ga1der det, at pokairet følger 
regnskabsaret (1/10-3o/9). Pokalerne uddeles da 
ph den Arlige generalforsaruling. Det er en forud-
satning, at alle fisk er fanget ph sportslig vis. 
I ti1faIde af vagt1ighed er linetykkelsen afgørend 
Er denne ogs ens, foretages 1odtraknIng. 

Anmeldelsesfristen er for alle pokaier 1 mined! 

Bestyrelsen. 
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Siden sidste blad-deadline er der kun inthcoinrnet 
en fangstberetning. Henrik, Mortensen prøvede 
flodfisieri ied si1destyKer pa en Suncitur d. 8/9 - 
91 lidt syd for Hven. Resultatet blev: 

1 stic. hornfisk 

1 stk. inakrel 

1 stk. inaicrel 

1 stk. makrel 

1 stk. rnaicrel 

82 cm, o,800 kg. 

40 cm, 0,750 kg. 

41 cm, o,85o kg. 

43 cm, o,800 kg. 

46 cn, 1,05°  kg. 

Det nye poka1r er flu I fuld gang. Men vi wangler 
aitsa beretninger! Lad os høre nyt! kret 1991 
pokairesultat blev f1gende: 

TORSKPOKALii'J: 

Henrik Mortensen, torsk 18,5 kg. 

pOKAL/1DELFISK: 

Bjarne Sterup-Ilansen, laics 10,8 kg. 

FERSKVANDSPOKAL (GEDDE/ABORRE/SArT DART): 

Dick Winter, gedde 5,4  kg. 

N ED EPO AL EN 

Ole B. Nielsen, sklkarpe lo,7 kg. 

ØRREDPOKAL/PUT AND TAKE: 

Henrik Mortensen, regnbuearred 5,05  kg. 

S ALT V AUDSPOK A LE 

Bjorn Sterup-Hansen, maKrel 1,5o kg. 
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Ulrjk med sin Chinok-laks, 17,2 kg. 

Redaktionen har fâet endnu et billede og en fangst-
beretning fra UlriK i Canada. I en ely mindre end 
10 KIfl fra hjemmet er det blevet til en Chinok-laKs 
pa 17,2 kg sorn hidtll bedste. Senere blev det I 
samme ely til en Coho-laks pa tiKUflit 7 kg! 
Begge typer laks er utrolige fightere. F. es. 
tog det 1 3/4 time at lande Chinoic-laksen! En 
Coho-laks pa bare 2 kg kan det tage en j tiiie at 
lande! Ogsa rigtige Steelheads har JunK prøvet 
pa en weeKendtur til en anden ely. En Steelhead 
huggede, startede sâ med et spring 1 meter ud af 
vandet (her bedørnt til Ca. 7 kg). Ba satte den 
sicruen til I eet udløb og sprngte linen! 
Vi gleder os virkelig til at høre mere fra U1rIK! 



Pun)ct 10, 
Aret3 poa1.r bl.v uddelt til folg.nd. 

Pokal til ARETS LYSTFISKER Brian Sheyer. 
Torskepokalen Henrik Mortensen. 
Erindringskrus (torskepokal) : lb Wagn Thomsen. 
Ferskvandspokalen 	Dick winter. 
Medepokalen 	Ole B. Nielsen. 
Saltvandspokalen : Bjorn S. Hansen. 
Pokal for delfisk : Bjarne S. Hansen. 
Put & Take pokaleri Henrik Mortensen. 

Turudvalget fremlagde foralag til en GrOnlandstur i sommeren 
1993, hvilket blev positivt modtaget af forsamlingen. 
En Irlandstur i sommeren 1992 biev foresláet, turudvalget 
undersoger mulighederne. 

Generaiforsainlingen slut - Formanden takkede de fremmodte. 

Referent : Kristian Fog Nielsen. 

Ksre juniormedlem 

Som du sikkert har hort lidt om, er der blevet dannet en 
juniorbestyrelse. 
Derfor yule det vre rart hvis du kunne komme til hver klubaf-
ten. 
Der vii vere nogle ting som vi begynder at lave. 
F.eks. forfoder og boilies, blink & spinnere og selvfolgelig 
juniorfisketure, men vi mangler stadigvek folk i vores "besty-
relse". 
Derfor - mod op hver gang sá vidt muligt. 
Vi har brug for netop dig. 
VU du vide mere sá ring til formanden for juniorbestyrelsen 
Niels Sondergaard eller sekretr Kristian Fog Nielsen. 

Juniorb.styrelen 

Formand Niels Sondergaard kasserer Anders Holler 
Nmruin Hovedgade 97 & Ture Gongehusve) 174 
2850 Nrum 2950 Vedbk 
Tlf. 	42 80 60 72 Tlf. 	45 66 14 08 

Nsstform. Philip Teller Sekretar Martin Rasmussen 
& intro Esperance alie 22 & Ture Valmuemarken 29 

2920 Charlotteniund 2830 Virum 
Tlf. 	31 62 73 56 Tlf. 	42 85 67 	36 

Repmsentant Kristian F. Nielsen 
fra bestyrelse Tlf. 	42 	85 28 	61 

Niels Sondergaard. 
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