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PRAKTISKE  OPLYSNINGER 
 
BESTYRELSE: 
 
Formand:                   Henning Loesch                                                                    45 42 37 41                          
                                    Nøddehøj 16, 2840 Holte                              e-mail       henning@loesch.dk 
 
Næstformand:           Henrik Klentz                                                                           46 56 14 00 
                                    Nærumvænge 138, 2850 Nærum                  e-mail       hvk@comxnet.dk 
 
Kasserer:         Leif Djurhuus                       28 90 15 13 
                                    Hyldegårdsvej 40A, 2920 Charlottenlund     e-mail   kasserer.neptun@gmail.com 
 
Sekretær og               Frank Lynge Larsen  39 27 30 48 
bladredaktør:             Østerbrogade 165 

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

 
Facebook og             Michael Bo Munck                                                                 26 36 30 96 
Web-ansvarlig:         Parkvej 67,2830 Virum                                  e-mail     michael@lystfiskerforeningen-

neptun.dk 
 
Suppleant:                Dan Ekman  25 12 64 83 
 Uglevangen 3, 2830 Virum e-mail daninge@vip.cybercity.dk 
 
Klublokaler:             Ungdomslokalerne på Fuglsanggårdsskolen,    Lokaler  Nr. 69 og 73 
                                Askevænget 10, 2830 Virum 
 
Hjemmeside: WWW.lystfiskerforeningen–neptun.dk 
 
Turtilmeldinger:       Næstformanden 
  
Aftaler om lån af motorer:  Jørgen O. Rasmussen, 45 88 33 77 mellem 09:00 og 20:00 
 
Girokonto:               Lystfiskerforeningen NEPTUN . Reg. Nr. 1551, Konto nr. 3062716 
                                  Hyldegårdsvej 40A 1. th., 2920 Charlottenlund 
 
Næste blad udkommer: august 2014 

 
 
Bidrag til Bladet: Bidrag til Frank Lynge Larsen og gerne som e-mail 
 
 
Fangstrapporter: Hjemmesiden, sekretæren eller andre fra bestyrelsen 
 
Ansvarshavende redaktør Henning Loesch. Layout: Frank Lynge Larsen 
Bladet udkommer normalt 3 gange om året i et oplag på ca. 125 stykker 
 

  

mailto:Henning@Loesch.dk
mailto:hvk@comxnet.dk
http://www.lystfiskerforeningen–neptun.dk/
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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 sø-
ger 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:                  750 kr. pr. år 
Juniorer:  300 kr. pr. år 
Familier:                  950 kr. pr. år 
Passive:  250 kr. pr. år 
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FRA BESTYRELSEN 

 

NEPTUN’S Hjemmeside 
www.lystfiskerforeningen-neptun.dk 

 

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at besøge hjemmesiden. Hjemmesiden inde-

holder planlagte fisketure og arrangementer samt anden nyttig information. Den inde-

holder billeder fra forskellige aktiviteter, fangstrapporter, links osv. Desuden indeholdes 

det aktuelle og de tidligere blade. 

 

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 fi-
skevand, man selv har booket og vil benytte. Prisen er 50 kr. per dag. Se nærmere på 
Fiskeringens hjemmeside.  
 
 

Medlemskort 
 

Bestyrelsen arbejder konstant på at opnå rabatter og andre medlemsfordele hos grej-
forhandlere m.v. og har derfor lavet et medlemskort, så man overfor forretningerne kan 
demonstrere, at man er medlem af NEPTUN og dermed er berettiget til fordelene. Når 
vi har opnået medlemsfordele vil I blive orienteret pr. mail. 

                                                 
Sikkerhed til søs 

 
Et foreningsmedlem ønsker at deltage i et "sikkerhed til søs"-kursus. Jørgen har tidli-
gere afholdt dette flere gange og gør det gerne igen. Men der skulle helst være samlet  
et lille hold på 5-6 personer for at gennemføre et sådant kursus. 
Er du interesseret, bør du kontakte Jørgen på: 
 
                tlf. 45 88 33 77 eller mail  oluf23@gmail.com. 
 

 
  

  

http://www.lystfiskerforeningen-neptun.dk/
mailto:oluf23@gmail.com


NEPTUN BLADET 
 

NR: 1 marts 2014 5 

 

LYSTFISKERFORENINGEN NEPTUN 
Referat af den Ordinære Generalforsamling 
Onsdag den 22. januar 2014 klokken 19:30 

 
Der var i alt 10 medlemmer inkl. bestyrelsen til generalforsamlingen. 
 
1.   Formanden bød velkommen og foreslog Henrik Mortensen til dirigent. 
 
2.   Henrik Mortensen blev enstemmigt valgt som dirigent. Henrik Mortensen konstaterede     
      at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til foreningens 
      vedtægter.                    
 
3.   Formanden aflagde sin beretning som blev enstemmigt vedtaget. 
 
      Formanden gennemgik diverse begivenheder og aktiviteter i 2014, herunder antal      
      bestyrelsesmøder, foreningsture, møder i fiskeringen, kontakt med kommunen samt 
      antal af aktiviteter i 2014 
      Som en konsekvens af Fiskeringens beslutning om at opkræve kontingent direkte fra 
      klubbernes medlemmer blev det nødvendigt at indkalde til en ekstraordinær 
      generalforsamling i september måned for at få vedtaget de nødvendige ændringer i 
      Neptuns vedtægter. 
      Formanden fremhævede Michael og takkede ham for hans store arbejde med at  
      vedligeholde og opdatere hjemmesiden. 
      Vi har arrangeret 11 klubture i 2013 – 6 ture på Sundet med turbåde, 1 kystfisketur ved 
      Strandmøllekroen, 1 fladfisketur fra Hundested med Marianne F, 1 tur til Simons 
      Put and Take, en tur til Odden og en tur til Lagan. Tilslutningen til nogle ture på Sundet 
      har været skuffende, og vi har derfor startet et samarbejde med Nærum Fiskeklub, som 
      inviteres med på alle de bådture vi arrangerer. 
     Det største arrangement var dog markeringen af Neptuns 60 års jubilæum. Klubben  
     holdt ”Åbent Hus” i klublokalerne på selve dagen den 20. november med over  
     40 besøgende og den efterfølgende lørdag afholdtes en jubilæumsmiddag for med- 
     lemmer med partner i Bjælkestuen i Lyngby. Tak til alle som gjorde en indsats for at få  
     det hele op at stå.  
 
     Formandens beretning foreligger i sin fulde ordlyd på vores hjemmeside: 
             lystfiskerforeningen-neptun.dk 
 
4.   Kassereren gennemgik det reviderede regnskab samt budgetforslag for 2014. Begge  
      blev enstemmigt vedtaget. Specielt blev udgifterne til jubilæet holdt indenfor de afsatte 
      midler.  
 
5.   Kontingentet vil forblive uændret i 2015 bortset fra familiekontingentet, som blev   
      nedsat fra 1050 kr. til 950 kr. med virkning fra 2014. 
 
6.   Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag til generalforsamlingen. 
 
7.   Henrik Klentz og Frank Lynge Larsen blev genvalgt til bestyrelsen. 
      Dan Ekman blev valgt som suppleant til bestyrelsen. 
      Henrik Mortensen blev valgt som revisor og Leif Holmskov blev valgt til revisorer- 
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      suppleant.  
 
8.    Næste ordinære generalforsamling onsdag den 17. januar 2015. 
 
9.   Efter længere tids drøftelse måtte det konkluderes, at klubben desværre ikke kan del- 
      tage som arrangør af Kommunens sommeraktiviteter for unge, dels pga. manglende 
      instruktører og dels fordi klubben p.t. ikke kan håndtere en ungdoms afdeling. 
 
      Pokaler for 2013: 
                        Saltvands pokal:  Leif Djurhuus (27/5), Havkat 6,4 kg. 
                        Trolling pokal:  Henrik Mortensen (27/2), Laks 7,4 kg. 
                        Pokal for ædelfisk: Bent Roark (13/4), Havørred 1,8 kg.  
                        Torskepokal:  Henrik Klentz (2/2), Torsk 8,0 kg. 
                        Put & Take pokal: Palle Brask (2/2), Regnbueørred 2,6 kg. 
                        Mesterskabs pokal: Henrik Klentz, Torsk 8,0 kg-Regnbueørred 2,5 kg 
                        Fladfiskepanden: Henning Loesch (26/10), Rødspætte 0,72 kg. 
 
 10. Herefter afsluttede Formanden generalforsamlingen og takkede medlemmerne for god 
       ro og orden. 
 
Konstituering: 
 
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som sidste år. Henning Loesch 
formand, Henrik Klentz næstformand, Leif Djurhuus kasserer, Frank Lynge Larsen 
sekretær og bladredaktør, Michael Bo Munck Facebook og webansvarlig. 
 
 

 
 

Nytårsturens præmie doneret af Forst & Jagthuset, Ulrikkenborg Plads, Lyngby  
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Nytårstur på Øresund 
 

Det har efterhånden udviklet sig til en tradition at klubbens nytårstur lægges den 28. 
december. Til den seneste tur var der tilmeldt 14 som stod ud fra Helsingør med det 
gode skib Skjold med John Trap ved roret. Det havde blæst en del de foregående da-
ge men vinden var ikke generende under turen. Til gengæld havde vi en lidt ”uregerlig” 
strøm som til at begynde med gjorde fiskeriet vanskeligt. Men John tog os sydover, 
hvor vi det meste af tiden fiskede i nærheden af Kobberværket.  
Turen var en ”Stjernetur” med vel nok den hidtil flotteste præmie for den største torsk, 
nemlig et multiplikator hjul med linefører og tæller, doneret af Forst og Jagthuset på 
Ulrikkenborg Plads i Lyngby. Udbyttet blev ikke prangende idet der kun blev halet 11 
torsk ombord. Bent Roark løb af med sejren med en torsk på 5,0 kg. skarpt forfulgt af 
Henning L med én på 4,1 kg. De øvrige torsk vejede mellem 1,5 og 3 kg. 
 
Hl 

 
 

BENT MED VINDERFISKEN 
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To vidt forskellige buleture 
 

Klubben har i flere år arrangeret to ture på Sundet i januar/februar i jagten på de helt 
store torsk. Det var også tilfældet i år, hvor begge ture var booket med Sværd fra Hel-
singør. 
Den første tur den 1/2 var ikke en af dem man tænker tilbage på med længsel. Hver-
ken vejret eller strømmen var med os på den tur. Vi havde rimelig stærk sydlig vind og 
tilmed kraftigere end normal nordgående strøm og det var to sammenfaldende fakto-
rer, som var vanskelige at håndtere. Ikke blot var det vanskeligt at finde fiskene, men 
når Kim ind imellem råbte at nu er der fisk, så var det vanskeligt at få pirkene ned til 
dem. Det blev til 9 torsk til 7 mand med den største på 2 kg. til Bent Roark. Ikke noget 
at prale af. 
 

 
 

VENTER PÅ NÆSTE TRÆK 1. MARTS 
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SÅDAN SKULLE TUREN 1. MARTS BLIVE 
 
 
Til gengæld blev turen den 1/3 én af dem det ville være rart at have rigtig mange af. 
Vejret var venligt stemt med næsten ingen vind, om end noget tåget, og der var en 
meget ringe nordgående strøm. Kim sejlede lidt nord for Helsingborg og så vidt vi kun-
ne stedfæste os blev vi i området under hele turen. Der var da heller ikke nogen grund 
til at søge andre steder hen. Stort set alle turbådene fra Helsingør var i området og 
dertil omkring 10 småbåde 
 
Og fiskeriet var rigtig godt fra start til slut, selvom vi stod MEGET tæt og ofte fik liner 
og pirke filtret ind i hinanden. Vi havde dog kyndig hjælp fra skibets bådsmand, Møller, 
som havde travlt med at hale fisk ind med bådshagen og klippe indfiltrede pirke af hos 
dem som ikke havde fisk på for at få frigjort linen med fisk på krogen. Vi var flere som 
fik megen øvelse i at binde knuder når de afklippede pirke skulle på igen. 
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Resultatet for Neptunerne var dog yderst tilfredsstillende. 8 mand tog tilsammen 43 
torsk, halvdelen på 4 til 5 kilo. Henrik K tog flest (9 stk.) og den største på hele 10,2 kg. 
blev landet af Henning L. 
 
Hl 
 
 
 

 
 

HENNING MED VINDERFISKEN PÅ 10,2 KG 1. MARTS 
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Fluebinding 
 

Onsdag den 26. februar 2014 afholdtes en aften med fluebinding i klublokalet. 15 med-
lemmer mødte op og blev ”guided” igennem fluebindings finurligheder af Jan med kyn-
dig hjælp fra Ulf og Henrik Mortensen, som begge, ligesom Jan, har mange års erfa-
ring udi bindingens kunst. 
Der blev startet i den ”lette ende” med imitationer af tanglopper så alle kunne følge 
med. Det blev en meget vellykket aften og Jan har lovet at arrangere endnu en flue-
bindingsaften senere på året. 
 
hl 
 
 

 
 

DYYYB KONCENTRATION VED FLUEBINDINGEN  
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MØDEPROGRAM FOR 2013/2014 

 
 
    Alle mødeaftener er om onsdagen kl 19:00. 

 
  

                          Sidste møde forår    2014:      14-05-2014 
                          Første møde efterår 2014:      20-08-2014  

 Sidste møde efterår  2014:      17-12-2014 
          Første møde forår    2015:      07-01-2015 
 

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 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 grejfremstilling, flue-
binding, 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. 

 

 
 

LAKSETUR TIL LAGAN 
Vi har reserveret et andet hus nær Knäred til Lagan-turen sidst i september.  
Huset er reserveret fra torsdag den 25. september til mandag den 29. september. 
Egenbetaling vil blive 200-250 kr. afhængig af antallet af deltagere elforbrug. 
Turen er fully booked. 
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FANGSTRAPPORTER 
 

POKALJAGTEN 2013 
 

 
 
 

SALTVANDS POKALEN 
Henning Loesch (1/3-2014)                           Torsk 10.2 Kg                                      60 point 
Bent Roark          (28/12-2013)                       Torsk   5.0 Kg                                      29 point 
Henning Loesch (28/12-2013)                        Torsk  4.1 Kg                                      24 point 
Bent Roark          (2/2-2014))                          Torsk   2.0 Kg                                      12 point 
 
 

  

TROLLING POKAL 
  

POKALEN FOR ÆDELFISK 
  

TORSKEPOKALEN 
  

PUT & TAKE POKALEN 
 

MESTERSKABS POKALEN 2013 
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KLUBTURE 2014 
  

LØRDAG 3/5 2014 09:00 - 15:00  FLADFISKETUR , HUNDESTED MARIANNE. F  12 pladser 

ONSDAG   14/5 2014    19:00- ??         KYSTTUR VED STRANDMØLLEN 

ONSDAG   18/6 2014     17:00-21:00     AFTENTUR, SVÆRD, KØBENHAVN                  12 pladser  

LØRDAG 6/9 2014           7:00-12:00     SILD/TORSK, SKJOLD, VEDBÆK                      12 pladser 

TORS-MAN 25/9-29/9 2014                    LAKSEFISKERI, LAGAN                                       8 pladser 

LØRDAG 1/11 2014         7:30-12:30      FLADFISKETUR                                            (*)  12 pladser    

SØNDAG 28/12 2014       7:00-12:00     NYTÅRSTUR, JAWS, HELSINGØR              (*)   13 pladser 

*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 TURENE: 
Henrik Klentz. 46 56 14 00 eller e-mail hvk@comxnet.dk 
 
 
 

 
 

  

mailto:hvk@comxnet.dk
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MADS OG EMUND SPÆNDTE FØR FLUEBINDING 
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 HJEM FRA MIDDELMÅDIG NYTÅRSTUR 
 


