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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 
 
Suppleant:                Palle Brask  28 11 06 04 
                                Onsgårdsvej 2, 2900 Hellerup                               e-mail  ibbrask@hotmail.com 
 
Suppleant: Dan Ekmann  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. 3140, Konto nr . 3062716 
                                  Hyldegårdsvej 40A 1. th., 2920 Charlottenlund 
 
Næste blad udkommer: August 2013 

 
 
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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Kære Neptuner 
 
Som det vil fremgå af forsiden, er vi gået ind i endnu et år hvor Neptun fylder rundt;  
60 år – det er der ikke mange fiskeklubber, som kan matche. 
 
Da klubben fyldte 40 år, og da den fyldte 50 år, blev fødselsdagen fejret med en festlig 
middag for medlemmerne og deres partnere. Det var i begge tilfælde en stor succes, 
og selvom tiderne måske var bedre for 10 og 20 år siden, vil bestyrelsen gerne følge 
op med et tilsvarende arrangement i forbindelse med dette års jubilæum. 
 
Bestyrelsen er i gang med at arrangere en reception i klublokalerne på selve dagen, 
onsdag den 20. november og en festmiddag lørdag den 23. november i tiltalende 
selskabslokaler i Bjælke-Stuen i Lyngby, tæt på både S-tog og busterminal. 
  
Klubben har afsat et beløb til delvis dækning af udgifterne, således at egenbetalingen 
til middagen vil blive holdt på et meget rimeligt beløb. 
  
Det er vort håb, at der bliver stor opbakning omkring dette arrangement. Vi skal meget 
gerne have en indikation af medlemmernes interesse i begyndelsen af august måned 
af hensyn til arrangementet som helhed.  
 
Vi vil kommunikere pr. e-mail med flere detaljer om arrangementet og med henblik på 
at få et forhåndstilsagn om deltagelse i festmiddagen. I kan også holde jer opdateret 
via vor hjemmeside www.lystfiskerforeningen-neptun.dk. Endelig tilmelding skal være 
os i hænde senest 10. september. 
 
Jeg appellerer til alle om allerede nu at sætte et kryds i kalenderen og reserverer lør-
dag aften den 23. november til en rigtig hyggelig aften i vores klub. 
 
 
Henning Loesch 
Formand 
 
 
  

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:      350 kr. pr. år 
Familier:               1.050 kr. pr. år 
Passive:      250 kr. pr. år 
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FRA BESTYRELSEN 

 

 LYSTFISKERFORENINGEN NEPTUN 
Referat af den Ordinære Generalforsamling  
Onsdag den 23. januar 2013 klokken 19.30 

 
Fra bestyrelsen var mødt Henning Loesch (formand), Henrik Klentz (næstformand), 
Leif Djurhuus (kasserer), Søren Axelsen og Frank Lynge Larsen. Der var afbud fra Mi-
chael Bo Munck. 
 
Der var i alt 12 medlemmer inkl. bestyrelsen til generalforsamlingen. 
 
1. Formanden bød velkommen og foreslog Søren Axelsen som dirigent. 
 
2. Søren Axelsen blev enstemmigt valgt som dirigent. Søren Axelsen konstaterede at 

generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til forenin-
gens vedtægter. 

 
3. Formanden aflagde sin beretning som blev enstemmigt vedtaget. 
 Formanden gennemgik diverse begivenheder og aktiviteter i 2012, herunder antal 

bestyrelsesmøder, foreningsture, møder i Fiskeringen, kontakt med Kommunen og 
planlagte aktiviteter for 2013. 

 Formanden takkede specielt Henrik Klentz for det store arbejde med klubturene 
og Michael Bo Munck for hans store arbejde med klubbens hjemmeside. 

 Formanden gennemgik forholdet til Fiskeringen og kommenterede herunder Fi-
skeringens tiltag for at centralisere kontingentbetalingen og status for Neptuns 4 
både under Fiskeringens administration. 

 Formandens beretning kan ses på Hjemmesiden. 
  
4. Kassereren fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab og påpegede især, 

at der i alt er hensat 20.000 kr. til påtænkte arrangementer i forbindelse med for-
eningens 60 års jubilæum i november 2013. Kassereren fremlagde derefter bud-
gettet for 2013. Såvel regnskab som budget blev enstemmigt vedtaget. 

 
5. Bestyrelsen foreslog at ændre kontingentet for 2013. Bestyrelsen foreslog at hæve 

kontingentet med 50 kr. per år for seniorer og familiemedlemskaber, og at kræve 
et fuldt års abonnement ved indmeldelse således at nye medlemmer først efter et 
års medlemskab overgår til halvårlig betaling. Dette blev enstemmigt vedtaget. 

 
6. Formanden oplyste at bestyrelsen ikke havde modtaget forslag forud for general-

forsamlingen. 
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7. Henning Loesch blev genvalgt til bestyrelsen. 
 Søren Axelsen måtte trække sig fra bestyrelsen på grund af arbejdspres. 
 Bestyrelsen foreslog valg af Palle Brask og Dan Ekman som suppleanter, hvilket 

blev enstemmigt vedtaget. 
Bestyrelsen foreslog at Henrik Mortensen genvalgtes som revisor og Leif Holm-
skov som revisor suppleant. Dette blev enstemmigt vedtaget.  
Palle Brask blev valgt som den ene repræsentant til Fiskeringen. Klubbens for-
mand er automatisk klubbens anden repræsentant i Fiskeringen. 
 

8. Pokaler: 
 Torskepokalen: Jørgen O. Rasmussen for torsk på 3,8 kg. 
 Saltvandspokalen: Henrik Klentz for skrubbe på 0,62 kg. 
  Årets lystfisker: Ulf Hansen. 
 
9. Datoen for næste års Ordinære Generalforsamling blev fastsat til onsdag den 22. 

januar 2014 klokken 19:30. 
 
 
På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig som følger: Hen-
ning Loesch, formand, Henrik Klentz, næstformand, Leif Djurhuus, kasserer, Frank 
Lynge Larsen, sekretær og bladredaktør, Michael Bo Munck, Facebook og Web-
ansvarlig. 
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NEPTUN’S Hjemmeside 

Neptun har fået en ny hjemmeside og bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at be-

søge den nye hjemmeside på www.lystfiskerforeningen-neptun.dk  

Hjemmesiden vil indeholde planlagte fisketure og arrangementer samt anden nyttig 

information. Den vil indeholde billeder fra forskellige aktiviteter, fangstrapporter, links 

osv. Desuden vil den indeholde det aktuelle og de tidligere blade. 

 

Gæstekort 
Alle der benytter Fiskeringens både eller andre faciliteter skal have et medlemskort, 
der giver ret til denne benyttelse. Hidtil har NEPTUN haft 2 gæstekort til rådighed for 
dem, der ønsker at medbringe ven/børn/svigermor. 
Fiskeringen har imidlertid indført nye regler: De gamle gæstekort udgår, og man kan 
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 hjemme-
side.  
 

Medlemskort 
Bestyrelsen arbejder på at opnå rabatter og andre medlemsfordele hos grejforhandlere 
m.v. og har derfor lavet et medlemskort, så man overfor forretningerne kan demonstre-
re, at man er medlem af NEPTUN og dermed er berettiget til fordelene. Medlemskortet 
blev fremsendt med sidste nummer af Neptunbladet. 
Når vi har opnået nævnte medlemsfordele vil I blive orienteret. 
 

 

 
                                                 

Lækkerier fra julefrokosten 
 

  

http://www.lystfiskerforeningen-neptun.dk/
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Ekstra fisketure i 2013 

Vi har i år igen forsøgt at reservere FR’s huse i gunstige fiskeperioder. 

 

Odden huset 

Huset på Odden blev reserveret fra torsdag den 11. april kl. 18 til søndag 14. april kl. 
18. Se i øvrigt FR’s facilitetsliste. 
Egenbetaling er på 200 kr. uanset antal overnatninger. 

 

 
 

Odden-huset 

 

LAGAN huset 
 
Det lykkedes ikke at reservere Fiskeringens hus i Knäred men vi har i stedet reserveret 
et andet hus i Knäred til Lagan-turen sidst i september.  
Huset er reserveret fra torsdag den 19. september til mandag den 23. september. 
Egenbetaling vil blive 200-250 kr. afhængig af antallet af deltagere og prisen på huset. 
 
 

 
 

 fra 
Huset i Knäred
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MØDEPROGRAM FOR 2011/2012 

 
 
    Alle mødeaftener er om onsdagen kl. 19:00. 

 
   
   

 Sidste møde forår 2013:       15-05-2013 
 Første møde efterår 3013:    21-08-2013 
 Sidste møde efterår 2013:    18-12-2013 

 Første møde forår 2014:       08-01-2014  
 
 
 

 
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. 
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FANGSTRAPPORTER 
 

Vinsmagning 
 

Onsdag den 7. november 2012 var Michael Bo Munck vært ved en vinsmagnings-aften 
i Neptuns mødelokale.  
Michael er, udover at være lystfisker, kendt som ”Vinmand” på Frederiksdalsvej 192, 
2830 Virum, hvorfra han servicerer sine kunder fra egen butik. 
Der var tilmeldt 17 til dette arrangement, og de fik ikke blot god vin men også lækkert 
brød, pølser, skinke, paté, ost og frugt, så der var både ”vådt og tørt” til ganen.  
Michael gennemgik enkeltvis de 14 vine han præsenterede. Han fortalte om deres ka-
rakteristika og der var smagsprøver på hver enkelt vin. Et skema blev delt rundt såle-
des at hver især kunne give point til den enkelte vin. Skemaet kunne også bruges som 
bestillingsseddel, hvilket adskillige benyttede sig af. 
Mange tak til Michael for hans begejstring for vin og hans evne til at viderebringe den-
ne begejstring til tilhørerne - og en stor tak til Michaels søde datter, Sofie, som med 
stor sikkerhed og charme hjalp med serveringen. Vi forventer at gentage succesen 
med vinsmagning hvert år op mod jul. 
 
hl 

 
 

Michael med medhjælper 
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Succes på fladfisketuren 
 

11 mand havde meldt sig til vor traditionelle fladfisketur 
11/11 på Sundet, og de fik en rigtig god fiskeoplevelse. 
Dette år var turen booket med Findus fra Helsingør da vor 
sædvanlige turbåd Nadia er taget ud af drift. Men Findus 
blev sejlet af Lars Pryds som jo hidtil har været skipper på 
Nadia. 
I modsætning til tidligere år, hvor vi har fladfisket i Øre-
sund, for det meste på ”Disken” eller rundt Hven, vendte 
Lars næsen nordpå for at prøve nogle nye pladser. Vi end-
te op i området omkring Ålsgårde. Vejret var fint om end 
lidt overskyet. 
Klubben havde som sædvanlig sørget for 1,2 kg. børste-
orm, og de blev flittigt brugt da fiskene var bidelystne. Alle 
fik fisk (selv undertegnede) og der blev i alt halet 79 fladfisk 
om bord. Ikke de største vi har set men absolut ok. 
Henrik Klentz fangede flest ”flade” med 17 stk. i kurven 
skarpt efterfulgt af Jørgen O. med 14 stk. Henrik løb af  
 

med førstepræmien på et lækkert fluehjul med tilbehør for en skrubbe på 620 gr. Flue-
hjulet var sponsoreret af webshoppen www.billigtfiskegrej.dk. 
 

 
 

Vinderen af fladfiskekonkurrencen 
hl 
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Julefrokost 
 

Traditionen tro var der indkaldt til klubbens julefrokost den sidste fredag i november. 
14 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 flere slags sild, rejer, små fri-
kadeller, æbleflæsk, hjemmerøget mørbrad, stegt lever, flæskesteg med rødkål, flere 
slags oste og meget mere.  
Stemningen var som sædvanlig helt i top – en rigtig god optakt til julen. 
 
hl 
 
 
 

 
 

Megen glæde og stemning ved julefrokosten 
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Nytårstur på Øresund 
 

I lighed med tidligere år havde klubben i rigtig god tid lejet Nadia for nytårsturen, men 
som nævnt tidligere blev Nadia i løbet af året taget ud af drift, hvilket efterlod os med 
noget af et problem da netop Nadia havde den rette størrelse for os og fordi de fleste 
andre turbåde kan tage flere passagerer og dermed også er dyrere at leje. Men Henrik 
Klentz ”lagde sig i selen”, kontaktede flere af de andre turbåde og endte op med at 
chartre Skjold, som indtil vi meldte os på banen havde tilmelding fra 5 personer på 
formiddagsturen 28/12. Skibet har plads til 29 personer så det efterlod os med 25 
pladser. Det lykkedes at få tilmelding fra 20 klubmedlemmer og gæster så økonomisk 
set holdt vi ”skindet på næsen”. 
Vejret havde været stærkt blæsende i flere dage forinden, men da vi stod ud fra Hel-
singør med John Trap ved roret havde vinden lagt sig noget og den aftog meget mere i 
løbet af de næste to timer. Vejret 
var således helt ok, men desvær-
re blev fiskeriet ikke godt. Det så 
ud til at torskene simpelt hen var 
blæst væk . 
Turen gik sydover til nord for Hven 
og området ud for Råå, hvor flere 
andre turbåde også forsøgte sig, 
men det blev kun til 3 torsk. Der 
blev dog taget mange rigtig pæne 
sild og, højst overraskende på en 
december dag, en enkelt makrel, 
som må have glemt at svømme 
vestpå med sine artsfæller. 
Førstepræmien på en lækker 9 
fod Grays spinnestang doneret af  

                                                          Forventnings fulde ”Neptunere” 
 

Jagt og Fiskerimagasinet gik til Jan Wolf for en torsk på 2,9 kg og andenpræmien på 
en flaske champagne doneret af Vinmand gik til Palle Brask for en torsk på 1,1 kg. 
En skuffende nytårstur set i lyset af, at vi de to sidste år på samme dato fangede hen-
holdsvis 71 og 42 torsk. 
 
hl 
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POKALJAGTEN 2012 
 

 
 
 

SALTVANDS POKALEN 
 Henrik Klentz (2/2 2013)                      Torsk 8.0 kg                   47 point 

 
TORSKEPOKALEN 

 Henrik Klentz (2/2 2013)                      Torsk 8.0 kg                   47 point 
  
 
 

 
Nyt år - ny pokaljagt. Lad os nu få rigtig mange fangstrapporter i 2013 
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KLUBTURE 2013  
 

LØRDAG 02/03 07:00 - 12:00  BULETUR,  FINDUS, HELSINGØR                8 pladser 

TORS-SØN   11-14/4   ØRREDER VED ODDENHUSET  10 pladser 

LØRDAG 20/04 09:00 - 15:00  FLADFISKETUR , HUNDESTED MARIANNE. F. 12 pladser 

ONSDAG 15/05 19:00 - ?         KYSTTUR VED STRANDMØLLEN                       ? pladser 

ONSDAG 19/06 17:00 - 22:00  AFTENTUR, FINDUS, KØBENHAVN                12 pladser 

LØRDAG 31/08 07:00 - 12:00  SILDETUR, SKJOLD, VEDBÆK        15 pladser * 

TORS-MAN 19-23/09   LAKS VED LAGAN                           8 pladser 

LØRDAG 26/10 07:00 - 12:00  FLADFISK, FINDUS, HELSINGØR                    12 pladser  * 

LØRDAG ULTIMO NOV    P&T TUR                                                               ? pladser 

LØRDAG 28/12 07:00 - 12:00  NYTÅRSTUR, SKJOLD, HELSINGØR                  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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Vinderen på Nytårsturen 


