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PRAKTISKE  OPLYSNINGER 
 

BESTYRELSE: 

 
Formand: Henning Loesch  40 83 23 00 

 Nøddehøj 16, 2840 Holte e-mail henning@loesch.dk 

 

Næstformand: Jørn Qvist  20 32 92 80 

 Caroline Amalie vej 67A 

 2800 Kongens Lyngby                  e-mail jorn_qvist@hotmail.com 

 

Kasserer: Leif Djurhuus  28 90 15 13 

 Hyldegårdsvej 40A, 2920 Charlottenlund e-mail kasserer.neptun@gmail.com 

 

Sekretær og Niels Kjærgaard  40 60 63 14 

Bladredaktør: Klokkerbakken 7, 2830 Nærum  e-mail n.kjaergaard@gmail.com 

 

Facebook og Michael Bo Munck  26 36 30 96 

Web-ansvarlig: Grankogle Allé 3, 2670 Greve e-mail     michael@intensiv-rengoring.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 

  

Girokonto: Lystfiskerforeningen  NEPTUN . Reg. Nr. 1551, Konto nr. 3062716 

 Hyldegårdsvej 40A 1. th., 2920 Charlottenlund 

 

Næste blad: August 2020 
 

 

Bidrag til Bladet:  Bidrag til Michael Bo Munck eller Formanden og gerne som e-mail 

 

 

Fangstrapporter:  Hjemmesiden, sekretæren eller andre fra bestyrelsen 

 

Ansvarshavende redaktør Henning Loesch. Layout: Michael Bo Munck 

Bladet udkommer normalt 3 gange om året i et oplag på ca. 125 stykker 
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LYSTFISKERFORENINGEN NEPTUN 

 

 
NEPTUN er en forening for alle interesserede lystfiskere, som ved en organisa-

tion ønsker at fremme deres fælles interesse. Foreningen søger 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 ik-

ke 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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LYSTFISKERFORENINGEN NEPTUN 

Referat af den Ordinære Generalforsamling 

Onsdag den 22. januar 2020 klokken 19:30 
 

Der var i alt 14 medlemmer inkl. bestyrelsen til generalforsamlingen. 

 

1. Formanden bød velkommen og meddelte samtidigt, at bestyrelses- medlemmet Michael 

Bo Munck havde lovligt forfald.  

På bestyrelsens vegne indstillede han Bjørn Lund Hansen til dirigent. Forslaget blev en-

stemmigt vedtaget. 

 

 2. Bjørn Lund Hansen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslut-

ningsdygtig i henhold til foreningens vedtægter. 

  

 3. Formandens beretning. 
 

 Henning måtte indlede med at gøre opmærksom på, at vi i januar 2019 mistede Bent Roark 

efter længere tids sygdom. Han blev 82 år. 

 Den 30. april 2019 afgik Frank Lynge Larsens ved døden. Han blev 80 år i maj 2018, hvil-

ket blev fejret i Fiskeringens hus i Mörrum på en klubtur til Harasjömåla. Han døde efter 

kort tids sygdom. Han var medlem af bestyrelsen og havde virket som redaktør af Neptun 

Bladet i en lang årrække. Se mere om Frank i Neptun Bladet 2/2019. 

 Henning bad forsamlingen mindes Bent og Frank med 1 minuts stilhed. 

  

 Herefter gennemgik formanden de vigtigste begivenheder og aktiviteter i 2019, herunder 

antal bestyrelsesmøder, foreningsture, møder i Fiskeringen, kontakt med kommunen m.v. 

 Neptun Bladet udkom med to numre i 2019. Henning opfordrede igen indtrængende med-

lemmerne til at bidrage med artikler og billeder for at få mere variation i indholdet. Besty-

relsen har spurgt, om medlemmerne ville have bladet elektronisk, hvilket ville give bespa-

relser til bl.a. porto. Det har ikke givet den store tilslutning, så bestyrelsen har konstateret, 

at flertallet af medlemmer foretrækker at få bladet i trykt form.  

 Hjemmesiden har fungeret godt, og Michael har scannet alle tidligere årgange af Neptun 

Bladet, så de kan læses der. Der har været problemer med tilmelding til ture fra hjemmesi-

den, men det er nu løst. 

 Vi havde i 2019 arrangeret 8 klubture: 5 ture på Sundet med turbåde, 1 tur til Harasjömåla, 

1 tur til Lagan og en kysttur til Strandmøllekroen. Turene til Sverige har været gode i 2019 

med god fangst.  

 Vores stjerneture fortsatte i 2019 med præmie til den 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. Nogle 

medlemmer har med succes foretaget en-dags ture til Lagan. 

 Nærum Fiskeklub har været inviteret med på bådturene, men desværre uden større respons. 
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 Der har ikke været stor tilslutning til alle bådturene, hvilket har medført, at medlemmerne 

har måttet invitere gæster med. De fleste ture hviler økonomisk i sig selv, men til enkelte 

giver klubben tilskud.  

 Turene i 2020 er endnu ikke fastlagt, da Henrik ikke kan fortsætte som turleder.  

 Kvoterne for torsk er igen ændret. I februar og marts 2020 må der kun hjemtages 2 torsk pr. 

person, så i de måneder vil Neptun ikke arrangere klubture på Sundet. 

 Præmier til stjerneturene er gerne sponsoreret af enten Forst og Jagthuset i Lyngby eller 

Sport Dres på Frederikssundsvej. 

Ud over klubture har der igen været en super julefrokost, som Ulf har stået for. Der har væ-

ret 36 almindelige klubaftener, hvor antallet af medlemmer svinger mellem 8 og 12. Flere 

opfordres til at give møde. 

 Formanden kommenterede to møder i Fiskeringen. 

 I april måned drejede mødet sig især om økonomi og erfaring med motorer på havbådene. 

Oktober mødet omhandlede især den fremtidige økonomi. 

Det forhold, at havbådene har fået fastmonteret motor, har betydet, at booking er steget me-

get betydeligt, men det har så også medført forøgede udgifter til drift og vedligeholdelse. 2 

nye både med motor blev erhvervet med et tilskud på kr. 120.000,- fra Nordea-fonden.  

 Det blev oplyst, at der i Fiskeringens medlemsklubber er i alt 1.435 medlemmer i 2019, 

hvilket var en stigning på 102 i forhold til året før. 

 Neptun har 1 båd i Vedbæk og 1 i Bagsværd Sø som begge indgår i Fiskeringens bådfacili-

teter og tilses og vedligeholdes af Fiskeringen. 

 Neptun har 2 2-takts-motorer og 2 el-motorer med tilbehør. De 2 benzin-motorer vil blive 

afhændet, da der ikke længere er behov for dem.  

 

     Beretningen blev enstemmigt godkendt.  

 Formandens beretning foreligger i sin fulde ordlyd på vores hjemmeside: 

www.lystfiskerforeningen-neptun.dk 

 

 4. Leif Djurhuus oplyste, at Neptun med udgangen af 2019 havde 71 medlemmer. Han gen-

nemgik derefter det reviderede regnskab for 2019 og budgetforslaget for 2020. Begge blev 

enstemmigt vedtaget. 

 

5. Kontingent for 2020 for seniorer, juniorer og familiemedlemmer forbliver uændret. 

 

 6. Bestyrelsen havde modtaget et forslag til behandling på generalforsamlingen. 

 Det kom fra Dirch, som efterlyste kurser om sikkerhed på turbådene på Øresund. Han be-

grundede sit forslag. Forslaget gav anledning til kommentarer. Henning og flere andre gjor-

de opmærksom på, at ansvaret for sikkerheden ombord var hos skipper og besætningen. Det 

kan vi ikke blande os i. Andre bemærkede, at bådene er forskellige, hvorfor placering af 

redningsveste og andet sikkerhedsudstyr ligeledes er forskelligt. Forslaget blev ikke be-

handlet yderligere. 
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 7. Henrik Klentz har meddelt, at han af tids- og arbejdsmæssige grunde er nødsaget til at ud-

træde af bestyrelsen. Frank Lynge Larsen er som nævnt tidligere afgået ved døden.  

 Henning kunne med glæde meddele, at 2 nye medlemmer havde meldt sig som kandidater 

til bestyrelsen. Det er Jørn Qvist og Niels Kjærgaard, som begge var indmeldt i 2019. 

 Der kom ikke andre forslag. Henning foreslog, at Niels noteres som suppleant, da han ikke 

har været indmeldt i foreningen i et år, som vedtægterne foreskriver. De blev begge valgt 

med bifald. 

 Dirigenten konstaterede, at bestyrelsen herefter består af  

 Henning Loesch, Leif Djurhuus, Michael Bo Munch, og Jørn Qvist. 

  

     Dan Ekman og Andreas Shäffer Andkilde havde meddelt, at de var villige til at modtage 

genvalg. Niels Kjærgaard blev indvalgt som første-suppleant. Som suppleanter er således 

valgt: Niels Kjærgaard, Dan Ekman og Andreas Schäffer Andkilde. 

  

 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 20. januar 2021 klokken 

19:30. 

 

 9. Eventuelt. 

 Bjørn redegjorde for diverse nyt fra Fiskeringen om både, husene og om edb mm. 

 

Herefter benyttede formanden lejligheden til at takke Henrik Klentz for hans virke i besty-

relsen gennem 10 år og hans arbejde med at arrangere klubture. Henning overrakte ham en 

vin-gave.  

 

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamling. 

  

 Konstituering: 

 Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger: 

Henning Loesch, formand,  

Jørn Qvist, næstformand,  

Leif Djurhuus, kasserer,  

Michael Bo Munck, Facebook- og webansvarlig og  

Niels Kjærgaard (1. suppleant), bladredaktør. 

 
 

 Referent: Bjørn Lund Hansen 
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Fra generalforsamlingen i klublokalet 
 

 

 
 

Yderst til højre klubbens nye næstformand 

Jørn Qvist 

 

 
 

Nummer tre fra venstre klubbens nye sekretær og bladredaktør 

Niels Kjærgaard 
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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 fiskevand, 

man selv har booket og vil benytte. Prisen er 50 kr. per dag. Se nærmere på Fiskeringens 

hjemmeside.  
 

 

NYE REGLER FOR TORSKEFISKERI 
Gældende fra 1. januar 2020 

 

Danmark har sammen med de øvrige lande diskuteret og fordelt de nye fiskekvoter i EU. Resul-

tatet blev at Danmark skal skære ned på torsk fanget i den vestlige og østlige Østersø (nord og 

øst for Bornholm)  

Erhvervet har så krævet at lystfiskeriet også skal bidrage og derfor er de nye kvoter for 2020 nu 

som følger: 

 

Hver lystfisker må dagligt højst hjembringe 5 torsk i perioden 1.april til 31. januar. 

       I februar og marts må man højst hjemtage 2 torsk dagligt. 

 

Små torsk må gerne genudsættes.  

 

 

 

NEPTUNS HJEMMESIDE 
www.lystfiskerforeningen-neptun.dk 

 

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at besøge hjemmesiden. Hjemmesiden indeholder 

planlagte fisketure og arrangementer samt anden nyttig information. Den indeholder billeder fra 

forskellige aktiviteter, fangstrapporter, links osv. Desuden indeholdes det aktuelle og de tidlige-

re blade. I lyset af Corona krisen vil vi også her annoncere eventuelle aflysninger af fiske-

ture og arrangementer. Hold øje med hjemmesiden og dine indkomne emails. 
 

 

Medlemskort 

 

Bestyrelsen arbejder konstant på at opnå rabatter og andre medlemsfordele hos grejforhandlere 

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 medlemsforde-

le, vil I blive orienteret pr. mail. 

 

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

Julefrokosten i 2019 blev som sædvanlig afholdt den sidste fredag i november. Der var en del 

afbud pga sygdom og sammenfaldende arrangementer så selskabet blev reduceret til kun 10 

mand. Det havde dog ingen indflydelse på humøret eller for den sags skyld på udbuddet af læk-

kerier på buffeten. 

Som i alle foregående år bestod buffeten stort set kun af hjemmelavede retter da tilmeldingen 

består af noget medbragt spiseligt eller drikkeligt plus den formidable sum af 50 kr. til dækning 

af fællesudgifter. 

Menuen bestod af røget sild, marineret sild, porresild, røget Lagan laks, sylte, mørbrad bøf, æb-

leflæsk, frikadeller, stegt lever og et udvalg af dejlige oste. Dertil 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 
 

 
 

Det flotte julebord 

 

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
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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. Der opstod den helt 

usædvanlige situation at en klub, som havde booket alle resterende pladser på Jaws, ikke mødte 

op, så vi 15 neptunere havde hele skibet for os selv . Pågældende klub havde øjensynlig taget 

fejl af datoen for deres booking . 

Og vi havde mere held den dag. Vejret var fantastisk, uden regn, slud og sne og med pæne plus-

temperaturer og uden nævneværdig vind. Dagen begyndte i øvrigt med at formanden, som hav-

de fødselsdag, tilbød en gratis øl eller vand til alle ombord.  

Klokken 7 dampede vi så afsted og med et par stop på vejen uden ”gevinst” blev kursen sat i 

retning af Kobberværket hvor vi resten af dagen fiskede på det dybe vand. De fleste andre både 

søgte tættere på land på noget lavere vand. Den eneste ulempe var at fiskeriet var lidt vanskeligt 

pga strømslæk, så der var ikke rigtig nogen drift i båden. 

Fiskeriet var dog ok alligevel selvom det ikke var de store torsk som blev hevet indenbords – 

men der var fisk til alle. 

Resultatet af turen blev 49 torsk med den største på 2,7 kg taget af Jan B. Nielsen. 

Turen var en af de såkaldte Stjerneture med en præmie i form af et gavekort på 200 kr. til ham 

som fangede den største torsk. Gavekortet var velvilligt doneret af Hvidovre Sport. 

 

hl 

 

 

 
 

Henning venter på at klokken ringer 
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Vores formand Henning Loesch fyldte 80 år og som altid deltog han på sin fødselsdag på årets 

Nytårstur. En tur han som os andre holder meget af. Han blev fejret med sang og en vingave fra 

klubben. Vi ønsker ham et stort tillykke med dagen.  
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BORNHOLMERTUR EFTER HAVØRREDER 
 

Som praktiseret i en årrække var den seje lille gruppe på 7 også i år en tur til Bornholm for at 

fange havørreder umiddelbart efter at fredningstiden var udløbet. Her er et kort resumé af turen: 

Vi starter torsdag 16/1 med at køre til Ystad for at tage færgen til Bornholm. Vi ankommer til 

det lejede sommerhus på sydkysten, får lidt mad og hygge, og gør klar til morgendagens fiskeri. 

Det blæser lidt for meget til at fiske på sydkysten så vi fordeler os på andre dele at Bornholm. 

Den ene bil med Palle og Tommy, kører til nordkysten, og finder et dejligt sted med stille vand, 

og her får Palle fat i 2 blanke fisk, som dog er lidt for små og derfor må sættes ud igen. Tommy 

får et par farvede fisk som også kommer ud igen. 

Den anden bil, med Ulf, Leif og Dan, prøver på østkysten, og også her kommer der farvede fisk 

på land, som ligeledes sættes ud igen. 

Den sidste bil med mig selv og Jesper, prøver på vestkysten, men får ingen fisk. 

Lørdag gentages bestræbelserne men der kommer ingen fisk på land. 

Søndag har vi kun formiddagen til fiskeri, og her lykkes det Dan at få fat i en god farvet fisk, 

som dog også skal ud igen. 

Det blev en god tur med fisk til næsten alle, ikke mig selv og Jesper, men der kom desværre 

ingen fisk med hjem i år. 

Vi tager færgen søndag eftermiddag og kører hjem. 

 

Henrik Mortensen 

 

 
 

Tre af de barske gutter på Bornholm 
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DRIVTUR MED VIKING 
 

Årets første tur på Sundet startede den 18. januar kl. 07:00 fra Helsingør med det gode skib Vi-

king. 9 mand havde tilmeldt sig og der var smil på alles læber da skipper kundgjorde at vi blev 

de eneste på turen fordi et andet tilmeldt hold havde aflyst i sidste øjeblik. Skidt for skipper, 

men det var nu dejligt for os som dermed havde rigelig plads på det store skib. 

Vejret var ikke ideelt med temmelig kraftig vind. Men til gengæld fik vi ingen nedbør og var 

begunstiget af pæne varmegrader. Viking er et af de større skibe og betydelig mindre påvirket 

af vinden end de fleste andre turbåde på Sundet, så vi drev ikke mere end at det var til at hånd-

tere uden alt for tunge pirke. 

Kursen blev sat nordpå og det meste af tiden fiskede vi ud for Ålsgårde. Der blev hevet pænt 

med torsk ombord og alle, med to undtagelser, fik de tilladte 5 torsk med hjem. De fleste vejede 

mellem 1,5 og 2 kg. - ikke store, men pæne. Totalt landede vi 41 torsk og den største på 2,8 kg. 

var jeg så ubeskeden selv at tage mig af. 

 

hl 

 

 

Lille pause i fiskeriet 
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Klubture og Arrangementer 2020-2021 

 
ONSDAG 29-04-2020 18:00 - ??:?? KLUBAFTEN HENLAGT TIL FORST OG JAGTHUSET MEDLEMMER 

   ULRIKKENBORG PLADS 2, 2800 KGS. LYNGBY 20% RABAT 

SØNDAG 10.-14. MAJ 2020 ØRREDFISKERI I HARASJÖMÅLA SØERNE UDSOLGT 

ONSDAG 20-05-2020 18:00 - ??:?? KYSTTUR VED STRANDMØLLEN ÅBENT ALLE 

ONSDAG 17-06-2020 17:00 - 22:00 AFTENTUR FRA KØBENHAVN MED FYRHOLM MAX 25 

     STJERNETUR 

     KLUBTILSKUD 

LØRDAG 05-09-2020 08:00 - 14:00 TORSK/SILD/MAKREL – TEISTEN FRA RUNGSTED MAX 20 

     KLUBTILSKUD 

LØRDAG 19. 26. SEPTEMBER 2020 LAKSEFISKERI I LAGAN 8 PLADSER 

LØRDAG 24-10-2020 12:00 -17:00 FLADFISK MED SKJOLD FRA VEDBÆK 15 PLADSER 

FREDAG 27-11-2020 18:30 - ??:?? JULEFROKOST I KLUBLOKALET ÅBENT ALLE 

     50 KR.  

MANDAG 28-12-2020 07:00 - 12:00 NYTÅRSTUR MED JAWS FRA HELSINGØR 15 PLADSER 

     STJERNETUR 

LØRDAG 23-01-2021 08:00 - 14:00 DRIV-/BULETUR – FYRHOLM FRA HELSINGØR 10 PLADSER 

 

 STJERNETUR  

 

På stjerneturene vil der blive en fin præmie til det største eksemplar af den fisk der er te-

maet 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: 

Jørn Qvist 20 32 92 80 eller e-mail  jorn_qvist@hotmail.com 

 

TILMELDING TIL HYTTETURE OG ANDRE ARRANGEMENTER: 

Henning Loesch 40 83 23 00 eller e-mail henning@loesch.dk    
 

 

MØDEPROGRAM FOR 2020 / 2021 

 

 Første møde forår 2020 onsdag 08-01-2020 

 Sidste møde forår 2020 onsdag 20-05-2020 

 Første møde efterår 2020 onsdag 12-08-2020 

 Sidste møde efterår 2020 onsdag 16-12-2020 

 

 

mailto:jorn_qvist@hotmail.com
mailto:henning@loesch.dk
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Mødested: Lokalerne nr. 69 og 73, Askevænget 10, 2830 Virum. 

Mødetid alle onsdage fra klokken 19 til klokken 22. 

De anførte mødedage er fælles for både Seniorer og juniorer. 

 

Specialarrangementer kan indpasses efter medlemsønsker på andre ugedage ved 

henvendelse til foreningsformanden. 

Grejfremstilling, fluebinding, boiliesfremstilling foregår i lokale nr. 73 (værkstedet). 

Al film, foredrag, møder, litteraturlæsning foregår i vort lokale nr. 69 (klublokalet). 

 

Ret til ændringer i det trykte program forbeholdes. 
 
 

POKALJAGTEN 2020 
 

 
 
 

SALTVANDS POKALEN 

 

TROLLING POKAL 

 

POKALEN FOR ÆDELFISK 

 

TORSKEPOKALEN 

 

PUT & TAKE POKALEN 

 

FLADFISKEPANDEN 

 

FERSKVANDS POKALEN 

 

ALL-ROUND POKALEN 

 

Vi har ikke modtaget nogen fangstrapporter - det kan nås endnu. 
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Dan Ekman med en flot fisk fra Bornholm 


