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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:                Palle Brask  28 11 06 04 
                                Onsgårdsvej 2, 2900 Hellerup                               e-mail  ibbrask@hotmail.com 
 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: marts 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
mailto:ibbrask@hotmail.com
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:               1.050 kr. pr. år 
Passive:  250 kr. pr. år 
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FRA BESTYRELSEN 

 

LYSTFISKERFORENINGEN NEPTUN 
Indkalder til den årlige  

Ordinære Generalforsamling  
 i foreningens lokaler, Askevænget 10, 2830 Virum 

Onsdag den 22. januar 2014  klokken 19:30 
Dagsorden: 
 
1. Formanden byder velkommen 
 
2. Valg af dirigent 
 
3. Beretning fra formanden 
 
4. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab og budget for klubben 
 
5. Beslutning om størrelse af kontingent og indskud for: 
 

5.1  Seniormedlemmer 
5.2  Juniormedlemmer og 
5.3  Familie-medlemskaber 

 
6. Behandling af indkomne forslag. 
 

Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 14 januar. 
 
7. Valg 

Bestyrelsesmedlemmerne: Frank Lynge Larsen og Henrik Klentz er på 
valg. 
Bestyrelsessuppleanter, og         
Revisorer 

     skal vælges. 
  

8. Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling. 
 
9.  Eventuelt – herunder uddeling af årets pokaler. 
 
Reserver datoen og mød op med dine ideer til, hvordan vi kan gøre klubben endnu 
bedre! 
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Ekstraordinær Generalforsamling i NEPTUN 
25. september 2013 kl. 19:30 i klublokalet 

 

REFERAT 
  

Fremmødte: 13 medlemmer inklusiv bestyrelsen 
 

Anledning: Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. 
Anledningen var 3 foreslåede ændringer af NEPTUN’s vedtægter. 

 
Den første er en ændring af medlemsforholdene, hvorefter der 
ville være 2 kategorier af senior medlemmer. Den ene ville være 
medlemmer, med alt som de nuværende medlemskaber indehol-
der. Den anden ville være som den foregående blot uden med-
lemskab af Fiskeringen. 

  
Den anden ændring er en ændring af betalingen af klubkontin-
gent. I dag er vores årlige kontingent delt op i 2 lige store halvår-
lige betalinger. Ændringen vil være at årskontingentet opkræves 
én gang årligt enten af FR eller af Neptun.  

 
Den tredje ændring vil fjerne tidsgrænsen på 5 dage for framel-
ding til foreningens ture, så afmeldingsfristen kan varieres fra tur 
til tur. 

  
Formanden:  
Bød velkommen og foreslog Henrik Mortensen som dirigent. Forslaget blev 
Enstemmigt vedtaget. 
 
Dirigenten: Takkede for valget og konstaterede at mødet var indkaldt med 
lovligt varsel. Han overgav derefter ordet til formanden. 
 
Formanden:  
Første ændring: Flere medlemmer har udtrykt beklagelse over, at de betaler 
til FR selvom de overhovedet ikke bruger FR´s faciliteter. Farums definering 
af en kategori af passive medlemmer, som ikke benytter FR´s faciliteter, gav 
bestyrelsen en mulighed for at definere en tilsvarende kategori. Forslaget om 
en tilsvarende definition i NEPTUN blev forelagt FR til orientering. Dette med-
førte en omfattende korrespondance mellem FR og NEPTUN, da FR fandt 
det uacceptabelt, at en medlemsklub havde medlemmer, som ikke var med-
lemmer af FR. 
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NEPTUN henviste naturligvis til Farum, så de blev også involveret. Farum 
fremførte at de ikke benyttede denne facilitet længere. Farum fjernede omta-
len af denne gamle definition fra hjemmesiden og vil fjerne definitionen fra de-
res vedtægter ved den førstkommende generalforsamling. Med denne udvik-
ling af sagen besluttede bestyrelsen derfor at trække forslaget tilbage. 
 
Anden ændring: FR har ændret deres regnskabssystem, således at de 
fremover sender opkrævninger direkte til hvert enkelt medlem. Opkrævnin-
gerne vil dække både FR bidrag og klubkontingent. Klubkontingenterne vil så 
blive sendt til klubberne efterfølgende. Hvis NEPTUN skulle opretholde sin 
halvårlige opkrævning af kontingent, skulle vores kasserer efterfølgende sen-
de FR bidraget videre til FR individuelt for hvert enkelt medlem. Dette ville 
være en kolossalt stor ekstra arbejdsopgave for vores kasserer. Derfor er 
denne løsning uacceptabel. 
Alternativet er at gå over til helårsbetaling af kontingentet. Dette kan medføre 
en medlemsafgang, men under omstændighederne er der ikke andet valg. På 
den anden side har NEPTUN tabt penge, når medlemmer betaler første rate 
og senere melder sig ud i andet halvår (oftest ved manglende betaling af kon-
tingent). Neptun er nemlig uanset den halvårlige opkrævning forpligtet til at 
betale FR et helt års kontingent for disse personer. Før afstemning af forsla-
get spurgte Leif Holmskov om generalforsamlingen var 
beslutningsdygtig. Dette blev efterprøvet ved en gennemgang af relevante 
bestemmelser i vedtægterne, og det blev bekræftet at den ekstraordinære 
generalforsamling var beslutningsdygtig. Ved en afstemning blev forslaget 
enstemmigt vedtaget. 
 
Tredje ændring: I dag har turbådene strammet betingelserne for framelding 
af bestillinger. Tidsfristerne er nu 8 eller 14 dage før afsejling. Derfor er vores 
tidsfrist på 5 dage før afvikling af turene ikke længere tilstrækkelig. Bestyrelse 
ønskede derfor at tidsgrænsen på 5 dage fjernes fra vedtægterne og i stedet 
indføre, at turlederen fastsætter frameldingsfristen fra tur til tur. Ved en af-
stemning blev forslaget enstemmigt vedtaget. 
 
Formanden afsluttede mødet og takkede for en god generalforsamling. 
 
 Frank Lynge Larsen 
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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. 
 
Så vil Jørgen afholde et kursus for et hold her i vinterens løb. 
 

 
  

  

http://www.lystfiskerforeningen-neptun.dk/
mailto:oluf23@gmail.com
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MØDEPROGRAM FOR 2013/2014 

 
 
    Alle mødeaftener er om onsdagen kl 19:00. 

 
 Sidste møde efterår  2013:     18-12-2013 

          Første møde forår    2014:     08-01-2014 
                          Sidste møde forår    2014:      14-05-2014 
                          Første møde efterår 2014:      20-08-2014  
   

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. 

 

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 
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JUBILÆUMSARRANGEMENTER 
 

Som det vil være alle bekendt fyldte klubben 60 år den 20/11 og i den forbindelse stod 
klubben for to arrangementer for at festligholde jubilæet. 
 
Vi holdt på selve dagen Åbent Hus i klublokalerne og havde foruden indbydelse direk-
te til alle medlemmer også bekendtgjort arrangementet gennem en artikel i Fiskeavi-
sen. Kommunen, som velvilligt stiller lokalerne til rådighed, var også inviteret såvel 
som Fiskeringens bestyrelse og enkelte grejforretninger. 
 

 
 
 

Palles hustru, Inge, havde tilbudt at stå for maden og hun diskede op med en flot an- 

retning af forskellige pindemadder. Palle, Ulf og Dan stod for øl og vand samt indret-
ning af lokalet, Michael klarede vinen og Leif D tog sig af udsmykning med flag helt fra 
gaden, gennem den lange gang og helt ned til lokalerne. Tak til alle for indsatsen. 
Arrangementet var vellykket med over 40 besøgende og snakken gik lystigt mellem 
indtagelse af pindemadder og våde varer. Nogle af vore gæster var så venlige at med-
bringe gaver til klubben og her bør specielt nævnes Forst- og Jagthuset, Lyngby, Sport 
Dres, Kommunen, Fuglsanggaardsskolen, Nærum Fiskeklub, Fiskeringen, Jørgen 
Brodam og Flemming Jacobsen (den første redaktør af Neptun Bladet). Tak til alle. 
Nogle gaver vil blive udstillet i klublokalerne og resten indgå som præmier på vore 
”Stjerneture”. 
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Lørdag den 23/11 afholdtes jubilæumsmiddag i Bjælkestuens hyggelige selskabslo-
kale på Lyngby Hovedgade. 34 var tilmeldt og aftenen var særdeles vellykket med dej-
lig (og rigelig) mad, god stemning og afslappet samvær.  
 
 
 

 
 

Palle stod for aftenens overraskelse med et lotteri med to flotte kurve med alskens 
lækkerier som præmier. De lykkelige vindere blev Judy Mortensen og Henning ”Blik” 
Jensen. 
 
hl 
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Visdomsord ved jubilæet 
 

 
 

Forventningsfulde gæster ved Jubilæumsmiddagen 
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Julefrokost 
 

 
 

Traditionen tro var der indkaldt til klubbens julefrokost den sidste fredag i november. 
15 tilmeldte medlemmer mødte op i klublokalet med hver sit bidrag udi det kulinariske 
eller noget ”på flaske” samt et meget beskedent beløb (igen i år kun 50 kr.) til dækning 
af fællesudgifter.  
Som sædvanligt blev det til et overdådigt julemåltid med en buffet bestående af kryd-
dersild, porresild, røget sild, gravad laks, røget Lagan laks, fiskefilet, sylte, æbleflæsk, 
ribbensteg, frikadeller, mørbradbøf, røget mørbrad, lever, diverse oste, dessertkage og 
frugt. Dertil kom diverse øl og et tilstrækkeligt udvalg af snaps. 
Stemningen var som sædvanlig helt i top – en rigtig god optakt til julen. 
 
hl 
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FANGSTRAPPORTER 
Efterårets fisketure 

 

Årets sildetur den 31/8 med Skjold fra Vedbæk blev en tur som hurtigst muligt bør 
glemmes. Ingen mindes, at en sildetur har været så dårlig. Vi fandt simpel hen ingen 
sild på trods af en ihærdig indsats fra skipper, som gjorde sit for at finde stimerne. Der 
var bare ingen! 
Vejr og strøm var ideelle! Vi havde endda lagt turen 3 uger senere end sidste år som 
gav en formidabel fangst af sild, 3 torsk og 9 makreller. Den manglende tilstedeværel-
se af sild må tillægges den usædvanlig varme sommer som har holdt sildene væk. Jeg 
var selv på Sundet efter sild en uge tidligere uden at fange noget men tog oceaner af 
sild to uger senere. Der blev næppe fanget mere end 20 sild på hele båden. Jørgen O. 
løb af med præmien på en flaske vin med en sild på kun 170 gr. Leif D. og Henrik K. 
tog hver en torsk på henholdsvis 2,6 kg. og 1,0 kg. 
 
 

 
 

SÅ LET VAR DET ENGANG!!! 
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Klubtur til Lagan 19. – 23. september 2013 
 

 

Det lykkedes heller ikke i år at booke Fiskeringens hus mod udgangen af september, 
så klubben bookede i stedet samme hus som sidste år. Det er beliggende noget læn-
gere væk fra fiskepladserne ved Laholm men ligger, som Fiskeringens hus, også lige 
ned til Lagan – om end så langt opstrøms at der ikke er lakseopgang. Der hører en jol-
le med til huset og det skulle vise sig at være en god foranstaltning. 
Vi havde 7 tilmeldinger og havde booket huset fra torsdag til mandag. Med undtagelse 
af Hans Døring deltog alle fra torsdag til mandag. Michael og Hans var med for første 
gang. 
 

 
Romaskinen Michael lægger ud 

 
Henrik M havde været ved Lagan tidligt på året og fanget en flot sølvblank laks på 9 
kg. men sommeren havde som i Danmark været meget varm og fattig på nedbør. I 
september lukkede kraftværket meget lidt vand ud i meget kort tid (omkring 60 
cbm/sek i 4 timer) og lukkede totalt af for vandet om søndagen. Trods en ihærdig ind-
sats fra alle blev det ikke til nogen laks i år. Ifølge statistikkerne er der kun rapporteret 
knap 600 fangster i år mod 1.900 sidste år og over 3.500 året før! Ja, 2013 var ikke 
noget godt lakse år! 
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LAGAN-turens eneste faste fisk 
 
Vi fiskede forskellige steder langs Lagan fra Reningsvärket til Grönningen, men da der 
ikke blev lukket vand ud søndag besluttede vi at blive ”hjemme” og skiftes til at fiske fra 
båden. Bent Roark fik en ca. 3 kg. gedde på krogen, men den ville ikke med op, så 
den eneste fisk som kom i båden (men genudsat) var en beskeden lille aborre kroget 
af Henning L. Mandag tog vi tidligt hjem. 
Som sagt blev det ikke nogen fiskemæssig god tur. Men som sædvanlig utrolig hygge-
lig. Forplejningen var som altid i top. Torsdag serverede Frank sin populære Kylling i 
Karry, fredag diskede Bent op med en dejlig gryderet, lørdag arrangerede Jan en for-
nem flæskesteg med tilbehør og søndag stod Henning L for forloren skildpadde. 
Trods modgangen såvel sidste år som i år har vi ikke tabt modet. Det kan simpelt hen 
ikke blive dårligt 3 år i træk, så huset blev booket for næste år fra 25. til 29. september. 
 
hl 
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Fladfisketuren 
 
Årets anden fladfisketur den 26/10 med Sværd fra Helsingør blev en hel anden histo-
rie. Vejret var ikke specielt tiltalende med en hel del vind, lidt for stærk strøm og lidt 
småregn fra tid til anden men skipper førte os lidt nord for Helsingør og lidt tættere på 
land end normalt så vi lå rimeligt i læ det meste af tiden. Som sædvanligt havde klub-
ben sørget for rigelig med børsteorm så der var ingen undskyldning for at komme tom-
hændet hjem. Vi havde tilmelding fra 11 mand og 2 kvinder og fangede tilsammen 84 
”flade”. Pigerne gjorde det rigtig godt og gav nogle af mændene ”kamp til stregen”. Leif 
D. fangede flest med 14 stk. i kurven men Henning L. tog præmien på et fluehjul for 
den største fladfisk med en rødspætte på 720 gr. 
 

 
 

Janne kan bare det der 
 
 

Put & Take tur 
 
Årets Put and Take tur den 2/11 gik til Simons Put and Take i Veksø. Forhåndstilmel-
ding var ikke påkrævet. Tilslutningen var ringe idet kun 4 troppede op. Det var skuffen-
de selvom vejret ikke var i det gavmilde hjørne. Det blev til en ørred på 2,5 kg. til Hen-
rik K. og en ørred på 2,6 kg. til Palle. Sidstnævnte blev taget i overfladen med bom-
bardo flåd og powerbait.  
 
hl 
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POKALJAGTEN 2012 
 

 
 
 

SALTVANDS POKALEN 
 Leif Djurhuus (27/5 2013)                    Havkat 6.4 kg               128 point 
 Henning Loesch (27/5 2013)               Havkat 5.1 kg               102 point  
 Leif Djurhuus (2/2 2013)                      Torsk 6.8 kg                   40 point 
 Henrik Klentz (31/8 2013)                    Torsk 8.0 kg                   47 point 
 Henning Loesch (26/10 2013)             Rødspætte 0.72 kg        38 point 
 Jørgen O. Rasmussen (31/8 2013)     Sild 170gr                       34 point 
 Leif Djurhuus (19/6 2013)                    Torsk 4.1 kg                   24 point 
 Leif Djurhuus (31/8 2013)                    Torsk 2.6 kg                   15 point 

TROLLING POKAL 
 Henning Mortensen (april 2013)          Laks 7.4 kg                    53 point 
 Henning Mortensen (april 2013)          Havørred 3.2 kg             46 point 

POKALEN FOR ÆDELFISK 
 Bent Roark (13/4 2013)                        Havørred 1.8 kg              26 point 

TORSKEPOKALEN 
 Henrik Klentz (2/2 2013)                      Torsk 8.0 kg                    47 point 
 Leif Djurhuus (2/2 2013)                      Torsk 6.8 kg                    40 point 
 Leif Djurhuus (19/6 2013)                    Torsk 4.1 kg                    24 point 

PUT & TAKE POKALEN 
Palle Brask (2/12 2013)                         Regnbueørred 2.6 kg      43 point 
Henrik Klentz (2/11 2013)                     Regnbueørred 2.5 kg       42 point 
 
 

MESTERSKABS POKALEN 
Denne afgøres først efter nytårsturen
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KLUBTURE 2012 – 2013 
  

*LØRDAG 28/12 2013 07:00 - 12:00   NYTÅRSTUR, SKJOLD, HELSINGØR     12 pladser 

LØRDAG 01/02 2014 07:30 – 12:30  BULETUR,  SVÆRD, HELSINGØR                       8 pladser 

LØRDAG 01/03 2014 07:30 - 12:30  BULETUR, SVÆRD, HELSINGØR                         8 pladser 

LØRDAG 03/05 2014 09:00 - 15:00  FLADFISKETUR , HUNDESTED MARIANNE. F  12 pladser  

TORSDAG  25/9 TIL  MANDAG 29/9 2014  LAKSEFISKERI  I LAGAN                               8 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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Vinder på nytårsturen 2012 

 

 
 

Bulefiskeri vinter 2013 
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 LAGAN VED ”RENINGSVERKET” 2014 
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