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PRAKTISKE  OPLYSNINGER 
 
BESTYRELSE: 
 
Formand:                   Henning Loesch                                                                    40 83 23 00                          
                                    Nøddehøj 16, 2840 Holte                              e-mail       henning@loesch.dk 
 
Næstformand:           Henrik Klentz                                                                           51 55 62 67 
                                    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  23 60 98 88 
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:         Grankogle Allé 3, 2670 Greve                               e-mail     michael@lystfiskerforeningen-

neptun.dk 
 
Suppleanter:              Dan Ekman   25 12 64 83 
 Uglevangen 3, 2830 Virum e-mail daninge@vip.cybercity.dk 
 
 Andreas Shäffer Andkilde  53 38 37 01 
 Estersvej 26B, 2900 Hellerup e-mail andkildea@gmail.com 
 
Klublokaler:             Ungdomslokalerne på Fuglsanggårdsskolen,    Lokaler  Nr. 69 og 73 
                                Askevænget 10, 2830 Virum 
 
Hjemmeside: WWW.lystfiskerforeningen–neptun.dk 
 
Turtilmeldinger:       Næstformanden 
  
 
Bankkonto:               Lystfiskerforeningen  NEPTUN . Reg. Nr. 1551, Konto nr. 3062716 
                                  Hyldegårdsvej 40A 1. th., 2920 Charlottenlund 
 
Næste blad udkommer: August 2019   

 
 
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
mailto:daninge@vip.cybercity.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 
 

 

 

 

 

 

 

 
Bent Roark er død 

 

Meddelelsen om at Bent Roark døde den 8. januar 2019 har ramt os med sorg og re-
fleksion. 
 
Bent var en entusiastisk og engageret lystfisker, som deltog i stort set alle klubaftener 
og i Neptuns mange fisketure såvel med turbådene som i klubturene til Lagan og Ha-
rasjömåla i Sverige. Han mestrede alle sider af fiskeriet, være det sig på havet, fra ky-
sten, i elvene eller på søerne. Han værdsatte naturen og roen og afslapningen ved at 
fiske, men i lige så høj grad det sociale ved at være sammen med venner som delte 
hans interesser. 
 
Bent var for os i Neptun en værdsat og respekteret ven som med sin livserfaring, lige-
fremhed, lune og stædige optimisme var et naturligt midtpunkt såvel ved klubaftenerne 
som på fisketurene. Og han var altid klar med hjælp og gode råd når nogen havde 
brug for det. 
 
I begyndelsen af 2018 fik Bent konstateret kræft og blev behandlet med kemo. Men 
det skulle ikke forhindre ham i at fortsætte med at fiske, og han deltog optimistisk i 
klubturen til Harasjömåla i maj og alle turene med turbådene igennem hele året. Han 
ville heller ikke gå glip af julefrokosten i slutningen af november, hvor vi alle nød hans 
selskab og smittende humør. Men i december tog kræften overtaget og i januar måtte 
Bent kapitulere. Vi har mistet et elsket og værdsat menneske. 
 

Ære være hans minde 
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Bent med ørred fra Harasjömåla 2018 
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LYSTFISKERFORENINGEN NEPTUN 
Referat af den Ordinære Generalforsamling 
Onsdag den 23. januar 2019 klokken 19:30 

 

Der var i alt 13 medlemmer inkl. bestyrelsen til generalforsamlingen. 
 
1. Formanden bød velkommen og meddelte samtidigt, at bestyrelsesmedlemmerne 

Michael Bo Munck og Leif Djurhuus var lovligt undskyldt. På bestyrelsens vegne 
indstillede han Ulf Hansen til dirigent. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 
 2. Ulf Hansen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslut-

ningsdygtig i henhold til foreningens vedtægter. 
  
 3. Formandens beretning. 
 Formanden gennemgik de vigtigste begivenheder og aktiviteter i 2018, herunder 

antal bestyrelsesmøder, foreningsture, møder i Fiskeringen, kontakt med kommu-
nen m.v. 

 Han omtalte den nylige død af vores værdsatte medlem Bent Roark (Se nekrolog i 
Neptun Bladet). 
Neptun Bladet udkom som planlagt med tre numre i 2018. Han opfordrede ind-
trængende medlemmerne til at bidrage med artikler og billeder for at få lidt mere 
variation i indholdet. Han opfordrede ligeledes de medlemmer som kan nøjes med 
at modtage bladet elektronisk, til at kontakte Leif Djurhuus. Portoen er blevet en 
større udgift. 

 Hjemmesiden har fungeret godt og Michael har scannet alle tidligere årgange af 
Neptun Bladet så de kan læses der. Hjemmesiden besøges hyppigere, og forman-
den opfordrede alle medlemmer til at følge med på hjemmesiden for at være opda-
teret om klubbens aktiviteter. Tilmeldingen til klubture via hjemmesiden fungerer ik-
ke helt tilfredsstillende men Michael er i gang med at finde og rette fejlen. 

 Vi har i 2018 arrangeret 10 klubture: 8 på Sundet med turbåde, 1 tur til Harasjö-
måla og 1 tur til Lagan (sidstnævnte blev dog ”aflyst” pga. for lidt vand i elven) .  

 Et samarbejde på bådturene med Nærum Fiskeklub fungerer fint. Vores stjerneture 
fortsatte i 2018 med præmier til størst fangede fisk. Formanden rettede en tak til 
vore sponsorer for præmierne til disse ture. En sej gruppe af medlemmer var som 
vanligt i januar på kystfiskeri på Bornholm. 

 De nye kvoter på torskefisk er for 2019 blevet lettet lidt til 7 torsk per mand per dag. 
  
 Formanden kommenterede to møder i Fiskeringen. 
 I april måned drejede mødet sig hovedsagelig om status på husene og de forbed-

ringer der var blevet foretaget som wi-fi, kodelåse, køleskabe osv. 
 
 Oktober mødet omhandlede især planer om i 2018 at begynde at installere motorer 

på bådene. 
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 Igen opfordrede formanden medlemmerne til at deltage i bestyrelsesarbejdet. Det 
er nødvendigt med nye kræfter i bestyrelsen for at få tilført ny inspiration og nye 
kræfter. Den nuværende bestyrelse har nu siddet i mange år. 

 
 Beretningen blev enstemmigt vedtaget. Formandens beretning foreligger i sin 

fulde ordlyd på vores hjemmeside: 
 www.lystfiskerforeningen-neptun.dk 
 
 4. Ved kassererens fravær oplyste formanden at Neptun med udgangen af 2018 hav-

de 65 medlemmer og han gennemgik derefter det reviderede regnskab for 2018 og 
budgetforslaget for 2019. Begge blev enstemmigt vedtaget. 

  
 5. Fiskeringen havde forøget sin andel af kontingentet med 20 kroner for 2019, hvilket 

var blevet opkrævet hos alle vores medlemmer; men Neptun vil ikke forøge sit kon-
tingent med 20 kroner. Derfor vil næste års kontingent for medlemmerne blive ned-
skrevet med 20 kroner. Vedtaget. 

 
 6. Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen. 
 
 7. Henrik Klentz, og Frank Lynge Larsen blev genvalgt til bestyrelsen. 
 Dan Ekman og Andreas Shäffer Andkilde blev genvalgt som suppleanter til be-

styrelsen.  
 Henrik Mortensen og Leif Holmskov blev genvalgt som henholdsvis revisor og 

revisor suppleant. 
 Leif Djurhuus blev valgt som medlemsrepræsentant til Fiskeringen. 
 
 8. Næste ordinære generalforsamling blev fastsat til onsdag den 22. januar 2020 

klokken 19:30. 
 
 9. Eventuelt. 
 Pokaler for 2015: 
   Saltvands-pokalen:      Andreas Andkilde Rødspætte 0,64 kg 
  Torske-pokalen:           Bent-Ole Hansen Torsk 3,5 kg 
  Put & take-pokalen:     Jan B. Nielsen Guldørred 3,1kg 
  Fladfiskepanden:         Andreas Andkilde Rødspætte 0,64 kg 
  Ferskvandspokalen:    Dan Ekman Aborre 2,010 kg 
 
  Bjørn forklarede mere i detailler hvorledes Fiskeringen vil disponere motorer og 

både. 
 
10. Herefter afsluttede formanden generalforsamlingen med at takke Dirigenten for 

veludført arbejde og takke forsamlingen for god ro og orden. 
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 Konstituering: 
 Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som sidste år: 
 Henning Loesch, formand, Henrik Klentz, næstformand, Leif Djurhuus, 
 kasserer, Frank Lynge Larsen, sekretær og bladredaktør og Michael  
 Bo Munck, Facebook- og webansvarlig. 
 
Frank 

 
 
 

 

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 kan man 

på hjemmesiden læse det aktuelle og alle tidligere udgaver af Neptun Bladet. 

 

Klubbens motorer 
 

Som det vil være de fleste bekendt har Fiskeringen nu fået installeret motorer på alle 
saltvandsbådene hvilket er en stor lettelse for dem som gør brug af bådene. Detaljer 
om hvor bådene ligger kan findes på Fiskeringens hjemmeside. 
Neptun har i rigtig mange år haft to benzinmotorer og to elmotorer som medlemmerne 
kunne leje mod en beskeden betaling. Med de nu fastmonterede motorer på alle salt-
vandsbådene er der ikke længere behov for at klubben ejer benzinmotorerne og det er 
besluttet at afhænde den store af motorerne. Hvis der er nogen af medlemmerne som 
er interesseret i at købe den kan han kontakte formanden eller Ole Dalby. Motoren er i 
god stand og nyligt gennemrenoveret. Det drejer sig om en  
 

9,9 HK 2-takts motor af mærket Yamaha samt en 22 liter tank i hård plast 
 
De to elmotorer vil fortsat stå til rådighed for klubbens medlemmer. (findes i klubloka-
lerne). 
 
hl 
 

 
 

  

http://www.lystfiskerforeningen-neptun.dk/
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JULEFROKOST 
 

 
 

 

Julefrokosten i 2018 var på alle måder tilbage til ”normalen”. Arrangementet blev igen 
holdt den sidste fredag i november og i modsætning til 2017 stod klublokalet ikke ”un-
der vand”. Men vi måtte da fjerne nogle dekorationer på et par vægge for at håndvær-
kere efterfølgende kunne få plads til at installere et nyt ventilationsanlæg i hele kælde-
ren. Det ødelagde dog ikke festen. 
13 medlemmer havde tilmeldt sig julefrokosten og mødte op med hver sit bidrag til en 
formidabel julebuffet med rigelig mad og drikkevarer. Og hele arrangementet kostede 
kun den beskedne sum af 50 kr. til dækning af fællesudgifter! 
Menuen bestod af røget sild, porresild, lakseruller, sylte, æg og rejer, mørbradbøf, rib-
bensteg, æbleflæsk, rullepølse, frikadeller, stegt lever og et udvalg af dejlige oste. Der-
til kom diverse øl og et mere end tilstrækkeligt udvalg af snaps. Og der var også kaffe 
 
Stemningen var som sædvanlig helt i top – en rigtig god optakt til julen. 
 

 
hl   

http://www.google.dk/imgres?q=julenisser&start=137&num=10&hl=da&biw=1280&bih=549&addh=36&tbm=isch&tbnid=ZcD2Wqj5AY877M:&imgrefurl=http://roforeningen.dk/kalender/arrangements.asp?id=841&docid=JaGA5oSP1TL1-M&imgurl=http://roforeningen.dk/upload/A841_Julenisse_6.jpg&w=400&h=489&ei=aJiSUIChMMbLtAaqxoDYCg&zoom=1&iact=hc&vpx=101&vpy=182&dur=844&hovh=248&hovw=203&tx=88&ty=156&sig=110098220020440070376&page=9&tbnh=156&tbnw=128&ndsp=18&ved=1t:429,r:12,s:137,i:212


NEPTUN BLADET 
 

NR: 1 Februar 2019 10 

 

FANGSTRAPPORTER 
 

HENNING OG JAN PÅ PUT&TAKE TOGT 
 

Henning ”Blik” og jeg har været på P&T fiskeri 21-11-2018 i St Rosenbusk 
Guldørred Jan 3.1 kg 
Guldørred Henning 3,0 kg 
Jan 
 

 
Henning ”Blik” med 3,0 kg Guldørred 
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Guldørred 

 
 

 
Morgenfriske fyre på vej til nytårsturen 
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Nytårstur med Jaws 
 

På nytårsturen – som sædvanlig den 28. december – havde vi booket 15 pladser på 
Jaws fra Helsingør og som sædvanlig var der ”full house” inkl. enkelte gæster. Da bå-
den var fuldt booket var flere af os mødt op allerede før kl. 6 for at tilsikre os en god 
plads. Sådan er det jo på de populære ture, specielt om vinteren. 
Klokken lidt over 7 sejlede Peder ud af havnen med kurs mod pladser syd for Hven. 
Vejret var rigtig flot og strømmen ikke så stærk som DMI havde spået. Fiskeriet gik 
godt og alle fangede torsk, men efter nogle timer ebbede det ud og der blev længere 
mellem fangsterne. Og torskene var bestemt heller ikke særlig store. 
Ved 10-tiden sejlede Peder derfor tilbage mod Helsingør og fandt nogle gode fangst-
pladser ud for Espergærde. Festen fortsatte og med en enkel undtagelse kunne alle 
tage 5 torsk med hjem. Men desværre var der kun ringe størrelse på dem. De fleste 
var omkring 1,5 kg. Henning ”Blik” havde en enkelt torsk på omkring 3 kg. langs siden, 
men desværre blev den tabt da den skulle tages op med fangstkrogen. ØV. 
Turen var en af de såkaldte Stjerneture med en præmie i form af en lækker Michell fi-
skestang på 2,70 m/40-80 gr. til ham som fangede den største torsk. Stangen var vel-
villigt doneret af SportDres. Den blev vundet af undertegnede med en torsk på kun 
1,85 kg.  
 
hl 

 
VINDEREN AF NYTÅRS PRÆMIEN 
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MØDEPROGRAM FOR 2017/2018 

Sidste møde forår 2019              15-05-2019 
Første møde efterår 2019          14-08-2019 
Sidste møde efterår 2019 11-12-2019 
Første møde forår 2020 08-01-2020 
 

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. 
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. 
 

 

 
BENT PÅ FLADFISKETUR 
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POKALJAGTEN 2017 
 

 
 
 

SALTVANDS POKALEN 
    

TROLLING POKALEN 
  

POKALEN FOR ÆDELFISK 
                       

TORSKEPOKALEN  
  

                                           PUT & TAKE POKALEN  

                      
  FLADFISKEPANDEN     

 

                  FERSKVANDS POKALEN           

 

ALL-ROUND POKALEN 
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KLUBTURE OG KLUBARRANGEMENTER 2017 

 
 
SØNDAG  05-09 MAJ 2019 MØRRUM, ØRREDER, HARASJÖMÅLA Udsolgt  

ONSDAG  15-05-2019 18:00-??:?? KYSTTUR VED SVANEMØLLEN Åbent alle 

TORSDAG 20-06-2019 17:00-22:00 AFTENTUR, KØBENHAVN, FYRHOLM    *** Hele Skibet 

LØRDAG 07-09-2019 07:00-12:00 TORSK/SILD, VEDBÆK, JAWS 12 pladser 

LØRDAG 21-28 september 2019 LAKSEFISKERI, LAGAN Udsolgt 

LØRDAG 12-10-2019 07:00-12:00 FLADFISK, HELSINGØR, HEIDI Hele skibet 

FREDAG 29-11-2019 18:30-??-?? JULEFROKOST I KLUBLOKALET 

FREDAG 28-12-2019 07:00-12:00 NYTÅRSTUR, HELSINGØR, JAWS            *** 15 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 BÅD- OG KYSTTURENE: 
Henrik Klentz  46 56 14 00 eller e-mail hvk@comxnet.dk 
 
TILMELDING TIL HYTTETURE OG ANDRE ARRANGEMENTER: 
Henning Loesch 40 83 23 00 eller e-mail henning@loesch.dk    
  

mailto:hvk@comxnet.dk
mailto:henning@loesch.dk
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Bent med torsk fra Øresunds tur 


