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PRAKTISKE OPLYSNINGER 

BESTYRELSE: 

Forman& Steen Brynov 
Snebrvnget 11 • 2830 Virum, 

Nstformand: Leif Holrnskov 
Kulsviervnget 9, 2800 Lyngby, 

Kasserer: Per B. Nielsen 
Hedelyngen 8, 2730 Herlev 

Bestyrelsesmdl: Frank Lynge Larsen 
sekretr østerbrogade 165 TH,  2100 Kbh. 0, 

Bestyrelsesmdl: Saran Axelsen 
Lundtoftevej 268 B, 2800 Lyngby, 

Bestyrelsesmdl: Jan B. Nielsen 
Vibevnget 30, 2880 Bagsvrd, 

Juniorleder Lasse Steril 	 - 
Nstvedgade 14, 2100 Kobenhavn 0 

Klublokaler: Ungdomslokalerne pa Fuglsangsskolen, 
Askevnget 10, 2830 Virum 

Hjemmeside: www. lystfiskerforeningen—nepturi.d 

e-mail adresse: neptunfiskeringen.dk  

Turtilmeldinger: Jan B. Nielsen meilem 18:00 og 20:00 ( se ovenfor) 

Aftaler om Ian af motorer: Jargen 0. Rasmussen, 45 88 33 77 mellem 09:000g 20:00 

Girokonto: 

	

	Lystfiskerforeningen NEPTUN 3 06 27 16 

Valdemarskrogen 26, 2860 Søborg 

Nste Nummer: februar 2005 

Bidrag til Bladet: Bidrag til Frank Lynge Larsen og gerne pa diskette eller som e-mail 

Fa ngstrap porter: Formanden eller Nstformanden 

Ansvarshavende redaktar Steen Brynov. Layout: Frank Lynge Larsen 
Bladet udkommer normalt 4-5 gange om âret i et oplag pa Ca. 250 stykker 
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NEPTUN BLADET 

LYSTFISKERFORENINGEN NEPTUN 

NEPTUN er en foreninçj af alle interesserede Iystfiskere, som ved en 
organisation ønsker at fremme deres files interesse. Foreningen sø-
ger gennem denne organisation først og fremmest at vrne om yore 
vande, samtidigt med at vi ønsker at fremme vores fIIes hobby, vores 
fIIes ønsker og vores fIIes màl. 
Foreningen er 6ben for alle uanset køn og nationalitet fra alderen 10 til 
du ikke orker mere. 

Nuvrende kontingent: 

Seniorer: 	 600 kr pr. Ar 
Juniorer 	 260 kr pr. Ar 
Familier 	 870 kr pr. Ar 
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MEDDELELSER FRA BESTYRELSEN 

NYE REGLER FOR FIERDSEL OG FISKERI 
PA FARUM Sø OG FURESØEN 

De aencrede regier for frdseI og fiskeri fremgàr af bekendtgørelse nr. 509 af 26. maj 
2004 om frdsel mv. p6 Furesøen. 

I bladet FISKERINGEN Nr. 3 2004 er teksten udiagt, ligesom der en henvisning til sel-
ye bekendtgøreisen. 

Danmarks- 

AKVARI -M 
BESØG PA DANMARKS AKVARIUM 

Onsdag aften den 19. januar ki. 19 føIger NEPTUN op pa den kolossale succes vi 
havde for nogie ár siden med et besøg p6 Danmarks Akvarium. Vi vii blive Iedt igen-
nem af en guide fra akvariet, og fr en Iangt bedre gennemgang, end hvis vi kom ale-
ne. F.eks. husker jeg beskrivelsen af deres kioge bIksprutte, der selv kunne 6bne et 
syitetajsglas med skruelg og tage maden indeni. Vi ¶1k f.eks. ogsâ en demonstration 
af de strømstød den eIektriske I kunne give. En professional rundvisning. 

Rundvisningen vii koste 120 kr for voksne og 60 kr for born. Vi er begrnset til 40 per-
soner, og det kan vi godt ná op p, hvis det er ligesom sidste gang. Sâ tilmeid jer til 
bestyrelsesmediem Jan B. Nielsen pa tif. 44 44 18 30 og tag familien med. 

NR: 3 december 2004 



NEPTUNJ BLADET 

Generalforsamling den 27. okt. 2004 

Refe rat 

Mødested: Kiublokalet 

Fremmødte: 19 medlemmer inkusive bestyrelsen 

Ad 2) Soren Axelsen blev valgt hi dirigent, og han kunne konstatere, at 
generaiforsamflngen var Iovligt indkaldt, 

Ad 3) Formandens beretning (Se nedenfor) biev godkendt med applaus. 
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Ad 4) Regnskabet blev fremlagt af Dane, og godkendt. 

Med hensyn til øgede udgifter til bladet pga. Bladomdeling via 
PostDanmark ikke lngere var muligt, ppegede formanden at vi 
havde skâret antallet af udsendte blade ned, s6 udgifterne stort set var 
de samme. 

Michael foreslog, at vi skulle søge om §115 midler hos kommuneri. 

Ad 5) Bestyrelsen foreslog, at kontingentet holdes undret. Dette blev 
vedtaget. 

Til dette kom der kommentar fra Michael om den nedgang pa vorEs 
reserve, der yule vre resultatet af en vedligeholdelse af størrelsen af 
kontingentet. Hertul svarede formanden og nstformanden, at vi dog 
yule have en tilstrkkelig reserve til nste ár, samt at vi ved sidste 
kontingentstigning garanterede atkoritingentet yule holdesig i ro et par 

r. 

Ad 6) Bestyrelsen foreslog, at Dane Henry blev udnvnt til aeresmedlem. 
Dette blev vedtaget. Med udnvnelsen fulgte en flaske Whisky. 

Ad 7) Dane Henry ønskede ikke genvaig. Sà følgende blev valgte. 

Leif Holmskov, bestyrelse 
Per Bjorn Nielsen, bestyrelse 
Henning Loesch, suppleant til bestyrelsen 
Ole B. Nielsen, 1. revisor 
Henrik Mortensen, 1. revisor suppleant 

Ad 8) Jan kundgjorde, at han per 2-11-2004 ikke lngere kunne vre 
ansvarlig for Bagsvrd bâdene, og han efterlyste derfor en afløser. 

Følgende pokaler blev uddelt: 
Dane Henry: Arets Lystfisker 
Henning Jensen: Torskepokalen 
Jørgen Thomsen: Pokal for delfisk 
Jan B. Nielsen. Put & Take Pokalen 
Leif Holmskov: Ferskvandspokalen 
Soren Axelsen: Trollingpokalen 
Palle Brask: Saltvandspokalen 
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Jørgen Thomsen: Klubmesterskabspokaten 

Nste generalforsamling den 26. oktober 2005 

Efter mødet takkede formanden de fremmedte for en god generalforsamling. 
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Arets Lystfisker 

FORMANDENS BERETNING 

ONSOAG D. 27. OKTOBER 2004 

Det forgangne lystfiskerr I Neptun har ikke indeholdt de store dramatiske oplevelser. 
Der er dog sket en del i árets lob, det vil jeg ohentere am herefter. 

Bestyrelsen I Neptun har afholdt 4 møder, der har vret møder I Fiskeringen og ogs 
et enkelt med Lyngby-Taarbk kommune. 

Bestyrelsesmøderne har sam sdvanligt beskftiget sig med vores kiubs økonomi, 
fisketure og kiublokaler, 

Neptuns økonomi er god og fornuftig. Vores kassebeholdning er godt kr. 27.000 - et 
fald p Ca. kr. 17.000, der skyldes udgiften UI 50-rs-jubilet - sam var alle pengene 
vrd Halvdelen af Neptuns indtgter gár UI medlemskabet af Fiskeringen og denne 
udgift stiger til nste 6r med 10 kr. per medlem. Klubben kan dog klare denne merud-
gift uden at hve kontingentet. 
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Pa baggrund af denne sunde og gode økonomi foreslàr bestyrelsen derfor undret 
kontingent for det kommende 6r - men det erjo noget vi skal trffe beslutning am se-
nere i dagsordenens punkt 5. 

Lyngby-Taarbk Kommune har givet Os et tilskud I 6r pa kr. 2.565 til driften af var lyst-
fiskerkiub, dette tilskud er baseret pa antallet at Juniorer. 

Fra og med i áí kan Neptun-bladet pa grund at det hUe oplag ikke mere distribueres via 
postvsenet, vi har sà valgt at udsende bladet pa gammeldags maner med kuvert og 
frimrke. Det er dyrere per blad men til gengld udsender vi ikke sâ mange eksem-
pharer. Sidste ar udsendte vi over 200 stk. per gang for at opfylde postvsenets be-
stemmelser - flu udsender vi Ca. 100 stk. per gang, sa udgiften buyer start set den 
samme. Det giver lidt mere besvr med kuvertering asv. - men det er flu ikke sa 
slemt sam vi havde frygtet 

Kontingentet til klubben er kun steget en gang indenfor de sidste 6 ar, men med kiub-
bens gode økonomi, foreslar bestyrelsen et undret kontingent, og samtidig foreslar 
vi at indskuddet fortsat faststtes til kr. 0. Dette for at vi kan lette medlemstilgangen. 
Men faststtelse af kontingentets størreise venter vi sam sagt med til dagsardenens 
punkt 5. 

For nemmere at kunne hverve nye medlemmer har vi indført den pohitik eller frem-
gangsmade, at nye potentielle medlemmer kan komme til klubmøderne i en periade, 
for at de kan se am det er naget for dem. 

Vi far flu mange henvendelser am medlemskab, hvor folk ringer, skriver ehler 
e-mail'er og siger, at de er interesseret efter at have lst vor hjemmeside. Medlems-
tailet er start set undret, der er ingen tvivl om, at var hjemmeside, d.v.s. Leifs arbej-
de, har en meget star del at aeren for at medlemstallet kan fastholdes. 

Det var økonomien 

Angâende fisketure. For nagle ar siden skar vi ned pa antal pladser pa havturene. 

Antai pladser ser nu ud til nogenlunde at passe til medlemmernes ansker, selvom be-
styrelsen bruger meget tid pa at slge de sidste pladser pa en tur, vi hnger Jo pa 
tilmeidingerne overfor turbâden, sa det er penge ud at vinduet hvis vi ikke far fyldt b6- 
dens pladser op. 

Stjerneturene med prmie for starste fisk har vret en succes - vi vii bestemt fartst-
te med at arrangere stjerneture til nste ar. 
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De 4 fiskehjul, som udgør prmien pa stjerneturene, er delvist sponsoreret af Foist & 
Jagthuset, Ulrikkenborg Plads I Lyngby. Til gengld har vi lovet Forst & Jagthuset, at 
de far annonceplads I Neptunbladet. 

Det var havturene 

Derudover er der lavet en del fisketure til de ferske vande, alle disse ture er primrt 
aftalt I kiublokalet med kort varsel. 

Kiubtokalet, vi sidder i flu er et godt lokale. Ar tilbage har der vret en del bIst om 
yore muligheder for at bevare lokalet. Det ser ud til, at bIsten har Iagt sig, og at vi 
kan benytte yore 2 lokaler i en overskuelig fremtid. Vrksteds-lokalet er blevet istand-
sat og ser nu pant og ordentligt ud. 

Vort 50 ars jubilum blev fejret med stor middag i Dahhahavens festlokaler Iørdag 
den 8. november 2003, festen var en stor succes. 

Jubilet blev endvidere fejret med en reception i vorekiublokaler, og jubilet blev 
afsluttet med en stor kiub-konkurrence pa Sjllands Odde med et vld af prmier. 
Ogsa denne jubilums-tur med stor flles middag var en meget stor succes, Palle 
vandt hovedprmien. 

Og til sidst: 
Fiskeringen fungerer tilfredsstillende - bade ledelse og økonomi fungerer godt. Fiske-
ringen bestár i dag af Ca. 30 kiubber med tilsammen godt 2.000 medlemrner. 

Neptun har stadigvk motorer, downriggere m.m. til brug for medlemmerne. Book-
fling af motorer foregâr hos Jørgen 0. Rasmussen. Vi har i dag 5 hk og 9 hk bencin-
motorer, downriggere, redningsveste og 2 el-motorer. 

Bestyrelsen viJ gerne modtage stof til Kiubbladet. Har du en ide, en fotokopi, en 
artikel, oplevelser fra en fisketur, el.Iign. sá bare kontakt en af os, vi skal nok vre be-
hjIpelige med det praktiske, opstningen, skriveriet, o.s.v. 

Inden jeg slutter min beretning skal jeg lige reklamere for Danmarks bedstejulefro-
kost, den afholdes fredag d. 26. november - faktisk pa de stole, Nor I sidder nu - 
det er en stor synd at snyde sig selv for den oplevelse 

Det er simpeithen et brag af en julefrokost!! 

Hermed slutter jeg sa min beretning for det forgangne ar. 

Steen Brynov 
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SILO ETUREN 2004 

Søndag den 3. oktober 2004 

Ja sá btev det efterr og tid til 6rets silde tur vejret var for en gang skyld med os, in-
gen kuling og kun en enk& byge men ogsá sot, s6 for 6rstiden ok. 

Det er stadig vanskeligt at fylde báden op, men det giver Jo bedre plads til de frem-
mødte. Der var fra morgenstunden hyggelig stemning om bord. Alle havde store for-
ventninger til at de skulle fange 6rets sild, alts dem der skal brndevin til, ikke de 
andre. Vi seJiede over sydvest for Ven kiokken ringede og alle var kiar til at hive slid 
over riingen det gik godt iige fra starten, mange over 200Gr. og de stod tt i van-
det, sá alie havde mulighed tit at fyide piastposen heit op. 

Oem der var mere tit at fange torsk havde det iidt vanskeiigere, men der var da ailige-
vel nogie der var dygtige nok til at fâ sig iidt stegetorsk med hjem. Arets konkurrence 
om et dejiigt SHIMANO fastspoie hjuI for største siid var meget tt, der var mange 
slid pa 250 - 260Gr,, men Soren Axeisen og Bendt Karisen havde hver en slid pa 
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270Gr. Men da Soren ikke var sikker pa am han selv havde fanget den, eller det var 
hans fantastiske gamle mar der altid er frisk til en fisketur, men ikke medlem af Neptun 
og der-for ikke kan deltage, ja sa var den harde turleder nødt til at se boll fra Soren og 
mar, Herved var det Bendt, der blev vinder af det dejlige fastspalehjul, sa alt i alt en 
hyggelig søndag farmiddag pa vandet, men for nogle var der et par timers hjemmear-
bejde med rensning af sild. 

Nste stjernetur er nytârs turen Tirsdag den 28/12 kl.7,00 UI 12,00 fra Helsingor , og-
sá her er der udsat et dejligt fiskehjul, Ambassadeur 7000 for den største Tarsk. 

Og sà har vi vinderen 
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Fangstrapporter fra Jorgen Thomsen 

Nogle betragtninger: 

I modstning til mange andre havørredfiskere, sam kører land og rige rundt for at fi-
ske, har jeg i mange r valgt at dyrke ganske f6 pladser uge efter uge. Ved at fiske pa 
denne made harjeg kunnet se nogle mønstre i fangsttidspunkter. To pladserjeg har 
dyrket meget er Skansehage og Korshage; pa disse strømsteder er tidevandet af stor 
betydning. Tidevandsskifterne er begge steder gode —bade lige for og efter. Min erfa-
ring er dog at Skansehage fisker bedst i faldende ( udadgâende  ) vand; hvorimod 
Korshage fisker bedst i svagt stigende vand. 

Ved at lre et fiskested at kende, fanger jeg i perioder rigtig mange fisk; dog ikke nød-
vendigvis fiere fisk, end de liskere sam kører land og rige rundt. 

I âr har jeg siden midten af april srIig dyrket Korshage. Og isr i de 2 første uger 
opievede jeg et fantastisk fiskeri. Her følger et udpluk af min fangstjournal: 

19.  april: 2 ørreder med største pa 2.3 kg –55cm 
20.  april: Torben (graver) fejlkrogede en ørred i maven pa 5.2 kg - 75 cm 

Den dag mistede jeg 7 ørreder 
21 april: 4 ørreder med største pa 6.0 kg - 77 cm 
22. april: Kammeraten fanger en pa 4.5 kg - 78 cm. Mulig nedgnger 
26.  april:. 2 ørreder med største pa 5.5 kg - 71 cm 
27.  april: 4 ørreder med starste pa 3.7 kg - 68 cm 

Ud over glden ved at fange en havørred, har man ofte andre spndende oplevelser 
under ørredfiskeriet. En enkelt af dem vii jeg lige uddybe. Jeg har ofte mødt fiskere, 
sam siger, at kommer der sl eller marsvin tt p6 ens fiskeplads, kan man lige sá 
godt gá hjem. Det er ikke min er-faring - tvrtimad ser jeg det sam et tegn pa, at der 
er orreder i nrheden. 

Et eksempei: Den 21. april am aftenen stod jeg og fiskede med Jan Grunwald pa 
Korshage. Hvert kvarter kom 2 marsvin jagende i star fart forbi hagen kun 30 - 50 me-
ter ude. Da der pludselig springer en ørred foran mig, kaster jeg til den og far øjeblik-
kelig hug. Den Springer endnu en gang og med gru ser jeg en marsvine-ryg kun 2 me-
ter derfra. Jeg rábte til Jan, at nu far jeg nak et marsvin pa krogen, men det skete ikke; 
og kort after kunne jeg lande en ørred pa 1.5 kg. Marsvinene blev ved med atjage lige 
foran as, og ørred-huggene udeblev. Jeg prøvede at kaste langs med kysten og fik 
øjeblikkelig hug. Den nste time krogede jeg 4 - 5 fisk, der alle stod inde pa 50 cm 
vand. Jan fiskede stadig lige ud meliem marsvinene og fik ingenting. Da vi gik hjem 
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snakkede vi om oplevelsen. Jan mente ikke, at marsvinene gik specielt efter ørreder - 
mâske snarere fladfisk. 

Konklusionen var, at nok kunne ørrederne ikke lide marsvinenes ti!stedevrelse, der 
for trak de helt under land; men orrederne var ikke specielt bange for marsvinene, 09 
var der-for srdeIes hugvillige. 

Vi mener dog begge, at en sls tilstedevreIse kan ødelgge fiskeriet; da slen er 
en meget farligere fjende for ørrederne end marsvinet. 

ørreden pa 6 kg og 77 cm er den eneste af oven nvnte orreder, der ikke er fanget p 
boble og flue. Den blev taget pa en blá kinetik wobler pa 12 gram. 

Hot havørred fra Jørgen 

Den 21. april 2004 var jeg taget pa morgenturtil Korshage. K! 06:30 fikjeg et kanon-
hug kun 5 meter foran mig. Fisken gik helt amok og tog Ca. 100 meter udlob, hvorefter 
den begyndte at gá langs kysten. Jeg Iagde størst muligt pres pa fisken uden at den 
kom nrmere. Forst efter 30 minutter begyndte den at komme indad. Efter yderligere 
ca. 15 minutter kunne jeg handlande en smuk hunhavørred pa 6.0 kg og 77 cm. 

Sà gedde fra Jørgen 

Den 5. juni 2004 var jeg taget til Højby Sø —med nogle born for at fiske. Fiskeriet er 
kun tilladt for voksne i selskab med born. Efter at have fanget nogle mindre gedder, fi 
jeg pludselig et godt hug. Efter Ca. 10 minutter kunne en af bornene lande fisken med 
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nettet. Gedden vejede 6.9 kg og var 91 cm lang. Da vivejede den, inden genudst-
ningen, opdagede vi, at den havde store tandmrker I siden, sá der ma g6 en sand 
kmpe-gedde i søen. 

SA er det makrel fra Jørgen 

Den 27. juni 2004 var jeg med en kammerat p6 bdtur udfor Gniben. Vi startede med 
at trolle p6 vej ud til fyrene. Vi fik et par mindre makrel og mistede en ca. 3 kg's havør-
red. Da vi náede ud til fyr nr. 2 gik vi over til kastefiskeri efter makrel, da vi synes at 
det er meget sjovere. 

Vi fangede ca. 15 makrel, med den største p6 1.05 kg og 48 cm. 

Og sà Jørgen's store 

Den 16 juni 2004 var jeg taget p6 morgentur p6 skansehage. KI ca. 04:00 fik jeg et 
tungt hug. Fisken gik tungt og roligt med strømmen mod Hundested. Strømmen var 
faldende (udadløbende). 

Da den havde taget godt 100 meter line matte jeg lgge maksimalt pres pa den for at 
f6 den ud af strømløbet. Det Iykkedes at f6 den md i stroml, og kort efter kunne jeg 
lande min største havarred til dato. En smuk hanhavørred pa 8.5 kg 86 cm, blank men 
med begyndende hagekrog. 
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POKALJAGTEN 2003/2004 
AFS LUTTET 

TORSKEPOKALEN 

Henning Jensen (18-1-2004 ) 	Torsk 	6.5 kg 

POKAL FOR /EDELFISK 

Jørgen Thomsen ( 16-7-2004 ) 	Havørred 	8.5 kg 
Jørgen Thomsen ( 21-4-2004) 	Havørred 	6.0 kg 

PUT & TAKE POKALEN 

Jan B Nielsen (10-4-2004) 	Regnbueørred 	6.5 kg 
Palle Brask ( 28-7-2004) 	 Regnbueørred 	2.8 kg 

FERSKVANDSPOKALEN 

43 point 

170 point 
120 point 

108 point 
93 point 

Leif Holmskov ( 11-9-2004 ) 	Aborre 	1.650 kg 	118 point 
Jorgen Thomsen (5-6-2004) 	Gedde 	6.9 kg 	86 point 
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TROLLING P0 KALEN 

Soren Axelsen (9-4-2004) 	Havørred 	5.0 kg 100 point 
Leif Holmskov ( 28-3-2004) 	Haverred 	4.6 kg 92 point 
Jan B. Nielsen (18-4-2004) 	Havørred 	4.6 kg 92 point 
Jens østerby ( 6-3-2004) 	Havørred 	3.9 kg 78 point 

SALTVANDSPOKALEN 

Palle Brask ( 25-9-2004) Skrubbe 1.420 kg 
118 point 
Henrik Mortensen (12-2-2004) Torsk 14.5 kg 97 point 
Jørgen Thomsen (27-6-2004) Makrei 1.05 kg 70 point 
Michael Bo Munck ( 6-9-2004) Torsk 6.1 kg 41 point 
Michael Bo Munck ( 31-7-2004  ) Torsk 5.1 kg 34 point 
Michael Bo Munck (17-8-2004) Torsk 4.9 kg 33 point 
Torben Hersbo (19-5-2004) Rødsptte 0.580 kg 33 point 
Lars Nielsen ( 19-5-2004 ) Rødsptte 0.560 kg 32 point 
Michael Bo Munck (12-8-2004 ) Torsk 4.6 kg 31 point 
Michael Bo Munck ( 31-7-2004) Torsk 3.5 kg 23 point 
Michael Bo Munck (12-8-2004 ) Torsk 3.2 kg 21 point 
Michael Bo Munck (17-8-2004 ) Lange 2.5 kg 21 point 

KLUBMESTERSKABSPOKALEN 

Jørgen Thomsen: Havørred 8.5 kg og Gedde 6.9 kg. I alt 256 point. 

POKALJAGTEN 2004/2005 

SALTVANDSPOKALEN 

- Dane Henry ( 31-10-2004) 	Rødsptte 	1.7 kg 
97 point 

NB! Som I kan se er der virkelig plads til mange flere fangstrapporter!!!!!! 
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FISKETURE PA ØRESUND 2004 

Jan B. Nielsen, som arrangerer turene, kan trffes pa telefon 44 44 18 30 mellem 
klokken 18 og 20. 

Nytârs tur, Stjerne tur (hele bàden 
Tirsdag d. 28 December 2004 KI. 07.00 til 12.00. Fra Helsingor, med JAWS. 
Turleder afgør pa denne tur, om det er bule- eller driv-fiskeri alt efter forholdend 
dagen. 

Buletur. (6 pladser) 
Lørdag d. 8. Januar 2005 KI. 12.30 til 17.30. Fra Helsingor, med SVIERD. 

Buletur. ( 6 pladser) 
Lørdag d. 19. Februar 2005 KI. 7.30 til 12.30. Fra Helsingor, med SVJERD. 

Buletur. (6 pladser) 
Lørdag d. 13. Marts 2005 KI. 7.30 til 12.30. Fra Helsingor, med SVJERD. 

C 

L Stjernetur 	Der vii blive en virkelig fin prmie til det største eksemplar af den fi 
som er temaet for turen, for eksempel pa fladfisketuren er det kun fl 

ki 	 fisk der er med i konkurrencen. 

je 	
Gster kan ikke deltage i konkurrencen. 
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REGLER VEDRØRENDE NEPTUN'S KLUBTURE 

Altilmelding til : Bestyrelsesmedlem Jan B. Nielsen fra 18:00 til 20:00. 
Telefon 44 44 18 30. 

UDDRAG AF NEPTUN's VEDTJEGTER 

GENERELT 

	

9.1 	Pa alle af foreningen arrangerede fIIesture mv. skal af bestyrelsen vre 
udpeget en turleder, der kan udpeges blandt samtlige foreningens med-
lemmer med mere end eet àrs medlemsanciennitet. 
Turlederen drager omsorg for, at turen afvikles i god ro og orden, ligesom 
turlederen er pligtig at pase, at alle sikkerhedsbestemmelser og regler ved-
rørende det págIdende arrangement tilgodeses og overholdes. 
OvertrdeIser, misHgholdelser eller vgringer overfor turlederens dispositi-
oner skal uopholdeligt meddeles bestyrelsen. 

	

9.2 	ønske om deltagelse i foreningens fllesture mm. er økonomisk binden- 
de, 

safremt afmelding ikke har fundet sted mindst FEM dage for det pàgIden-
de arrangements afvikling. Dog er akutte sygdomstilflde og dermed be-
sIgtede forhold altid at betragte som rettidig afmelding. 

DELTAGELSE PA F/ELLESTURENE AF PERSONER, 
DER IKKE ER MEDLEM AF NEPTUN 

NEPTUN's medlemmer kan tilmelde venner og familie til flIesturene 8 da- 
ge 

før turen finder sted, hvis der er ledige pladser. 
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VINTERPROG RAM FOR 2004-2005 

Alle mødeaftener er om onsdagen. 

FØRSTE mødeaften for vinterssonen er den 11. august 2004. 

Mødested: Lokaerne nr. 69 og 73, Askevnget 10, 2830 Virum. 

De anførte mødedage er flIes for bade Seniorer og juniorer. 

Mødetid alle dage fra klokken 19 til klokken 22. 

Specialarrangementer kan indpasses efter medlemsønsker pa andre uge-
dage ved henvendelse til foreningsformanden. 
Eventuee srlige junioraktiviteter i lokale nr. 73 vii brve meddelt ved s-
sonstart og pa mødeaftenerne i løbet af ssonen. 
Al pirkestøbning, grejfremstifling, fluebinding, boiUesfremstilhng foregâr i lo-
kale nr. 73 (vrkstedsiokalet). 
Al film, foredrag, moder Iitteraturlsning foregar i vort lokale nr. 69 (klublo-
kalet). 

Ret til wndringer i det trykte program forbeholdes. 
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Regler for benyttelse af NEPTUN5 s motorer 

1. Udlejning sker kun til medlemmer med gyldigt TR 1970 motorkursus og sikkerhed' 09 kontingent-
kvittering. Begge skal forevises inden udlejning. 

Kun medlemmer der er fyldt 18 Ar kan leje motorer. 

2. Udlejning vii foregA ved henvendelse til: 

3. Udlejning vii foregà pa følgende betingelser: 

a) Depositum 	 300 kr 

Jørgen 0. Rasmussen 
Danmarksvej 42A, 2800 Lyngby 
T)f. 45 88 33 77 meilem 09:00 og 20:00 

b) Leje pr. dag 

c) Leje pr. weekend 

40 kr for EL motor 
50 kr for 4 HK motor 
75 kr for 10 HK motor 

60 kr for EL motor 
80 kr for 4 HK motor 

125 kr for 10 HK motor 

Depositum betales ved udievering af motoren 

Depositum vii blive tilbagebetait ved afievering af motor i hel 09 rengiort stand. Leje 09 brndstof-
Forbrug modregnes i det betalte depositum 

. Ved leje af motor føiger til 4 HK motorer en 11 L tank med brndstof, til 10 HK motorer en 22,7 L 
:ank. Tankens opfyidning aftaies med nstformanden. 

led leje af EL motor vii der medfølge et fuidt opladet batten, som kan vare op til Ca. 8 - 10 timers 
orbrug. 

5. Der udleveres ved leje aitid et st vrktej og reservedele. Disse afleveres i samme stand/antal 
fter endt brug. 

-vis der har vret problemer med udstyret, afieveres en rapport til Jørgen 0. Rasmussen, siedes 
it disse kan afhjipes. 
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6. Lejen for motorerne skal bruges til henlggeIser til service og evt. køb af nye motorer efter behov. 
Kiubben sarger for, at motorerne altid er i en forsvarlig og sejlkiar stand. 

7. Ved leje af motor udleveres der materialer, sam er en vejledning i brug og anvendelse af disse. 
Denne vejiedning skal altid følges for at opnâ den største sikkerhed til ses. 

8. Bevidst overtrdeIse af udleverede regler og materiale for benyttelse af foreningens motorer vii 
automatisk medføre eksklusion af NEPTUN. 
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FANGSTRAPPORT 
LYSTFISKERFORENINGEN "NEPTUN" 

(Benyt venhgst blokbogstaver) 

FANG ET AF:_________________________  
(underskrift) 

AD RE S S E 

BY OG POSTNUMMER:  TLF:____________ 

FANGSTDATO:________________________ 

FISKEART:  VIEGT (KG): 	LJENGDE: 	CM 

FANGSTPLADS: LAND: 

FANGSTMETODE:________________________________ 

VIDNE: 	UNDERSKRIFT:_ 

• En detailleret fangstbeskrivelse eventuelt pa bagsiden: 
klip................................................................................. 

• FANGSTRAPPORT 
LYSTFISKERFORENINGEN "NEPTUN" 

(Benyt venUgst blokbogstaver) 

FANGET AF:_________________________  
(underskrift) 

ADRESSE: 

BY OG POSTNUMMER: 	TLF:____________ 

FANGSTDATO:_________________________ 

FISKEART: 	V/EGT (KG): 	LJENGDE: 	CW 

FANGSTPLADS: 	LAND:__________ 

FANGSTMETODE: 

VIDNE: 	UNDERSKRIFT:__________________ 

En detaifleret fangstbeskrivelse eventuelt pa bagsiden 
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