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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                                                                           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  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-nep-

tun.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 
  
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: August 2017 

 
 
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 
 

LYSTFISKERFORENINGEN NEPTUN 
Referat af den Ordinære Generalforsamling 
Onsdag den 18. januar 2017 klokken 19:30 

 

Der var i alt 15 medlemmer inkl. bestyrelsen til generalforsamlingen. 
 1. Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Henrik Mortensen 

til dirigent. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
 2. Henrik Mortensen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og be-

slutningsdygtig i henhold til foreningens vedtægter. 
  
 3. Formanden aflagde sin beretning. 
 
 Formanden gennemgik diverse begivenheder og aktiviteter i 2016, herunder antal 

bestyrelsesmøder, foreningsture, møder i Fiskeringen, kontakt med kommunen m.v. 
Neptun Bladet udkom som planlagt med tre numre i 2016. Han opfordrede indtræn-
gende medlemmerne til at bidrage med artikler og billeder for at få lidt mere variation 
i indholdet. Han berørte de stigende portoudgifter, og opfordrede de medlemmer som 
kan nøjes med at modtage bladet elektronisk, til at kontakte Leif Djurhuus. 

 Hjemmesiden har fungeret godt og Michael er i fuld gang med at scanne tidligere 
årgange af Neptun Bladet således at alle numre vil være tilgængelige der. Hjemme-
siden besøgtes i 2016 i gennemsnit 54 gange om dagen, en stigning på ca. 20 fra 
sidste år, og han opfordrede alle medlemmer til at følge med på hjemmesiden for at 
være opdateret på klubbens aktiviteter.  

 Vi har arrangeret 11 klubture i 2016 – 7 ture på Sundet med turbåde, 1 kystfisketur 
ved Strandmøllekroen, 1 fladfisketur fra Hundested, 1 tur til Harasjömåla og 1 tur til 
Lagan. Et samarbejde med Nærum Fiskeklub fungerer fint. Vore stjerneture fortsatte 
i 2016 med præmier til størst fangede fisk. Han 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. 

 Der blev i april afholdt et kursus om fiskeri med Bombardo flod. 
 De nye kvoter på torskefiskeri har afholdt os fra forlods detailleret at tilrettelægge 

ture på Øresund. Det vil senere blive diskuteret på denne generalforsamling. 
      Formanden kommenterede to møder i Fiskeringen. 
 Totalt blev husene booket i 61% af booking perioden. 
 Igen blev der trukket lod om forhåndsbooking af husene. Vi valgte Mørrum-huset  
 fra 7 maj 11. maj. 
  



NEPTUN BLADET 
 

NR: 1 Februar 2017 5 

 
 Igen opfordrede han medlemmerne til at deltage i bestyrelsesarbejdet. Det er nød-

vendigt 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 
 

 
FORMANDEN VED GENERALFORSAMLINGEN 

 4. Kassereren oplyste at Neptun med udgangen af 2016 havde 70 medlemmer og han 
gennemgik derefter det reviderede regnskab og budgetforslaget for 2017. Begge 
blev enstemmigt vedtaget. 

  
 5. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for alle tre kategorier. Det blev enstem-

migt vedtaget. 
 
 6. Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen. 
 
 7. Henning Loesch, Henrik Klentz, og Frank Lynge Larsen blev genvalgt til besty-

relsen. 
 Dan Ekman blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen. Desuden blev  Andreas 

Shäffer Andkilde valgt som ny suppleant. 
 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 24. januar 2018 klok-

ken 19:30 

http://www.lystfiskerforeningen-neptun.dk/
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 9. Eventuelt. 
 Pokaler for 2015: 
      Saltvands pokalen: Jan B. Nielsen Makrel 0,8 kg 
      Torske pokalen: Bent-Ole Hansen Torsk 4,0 kg. 
      Fladfiskepanden: Bent Roark Rødspætte 0,75 kg. 
 
 Et diskussionsemne var de nye torskekvoter, som fremhævet af formanden i sin be-

retning. De nye kvoter betyder at hver lystfisker kun må bringe 5 fisk i land. I februar 
og marts kun 3. Bestyrelsen havde drøftet om vi skulle nedskære antallet af torske-
ture. En diskussion på generalforsamlingen konkluderede dog at vi skal opretholde 
vores program. Hvis et medlem fanger flere torsk end kvoten tillader, så skal han 
dele med de andre fra klubben, som endnu ikke har udnyttet kvoten.  

 
 4 HK motoren afhændes da vi ikke kan bruge den mere på søerne. 
 
 Herefter afsluttede formanden generalforsamlingen med at takke dirigenten for vel-

udført arbejde og takkede forsamlingen for god ro og orden. 
 
 Konstituering: 
 På et bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som 

sidste år: Henning Loesch, formand, Henrik Klentz, næstformand, Leif Djurhuus, kas-
serer, Frank Lynge Larsen, sekretær og bladredaktør og Michael Bo Munck, Face-
book- og webansvarlig. 

fll 

 

S POJAN 
JAN MED SALTVANDSPOKALEN. MAKREL – 0.8 kg 
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Opfordring fra bestyrelsen 
 

Som nævnt i sidste Neptun Blad er det absolut nødvendigt, at der regelmæssigt tilføres 
bestyrelsen nye kræfter. De nuværende medlemmer har siddet i bestyrelsen i en år-
række og vi efterlyser nye medlemmer af bestyrelsen for at få tilført ny inspiration og 
nye initiativer for at sikre klubben på sigt. Klubben har 63 år ”på bagen” og skulle gerne 
blive meget, meget ældre.  
 
Og så er der lige det med fangstrapporter. Send dem eller læg dem på hjemmesiden 
direkte. Pokaljagten for 2016 varer til 31. december. 
 
 
 

 
APPLAUS VED GENERALFORSAMLINGEN 
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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 fiske-
vand, man selv har booket og vil benytte. Prisen er 50 kr. per dag. Se nærmere på Fi-
skeringens hjemmeside.  
 
 
 
 

NYE REGLER FOR TORSKEFISKERI 
Gældende fra 1. januar 2017 

 
Danmark har sammen med de øvrige lande diskuteret og fordelt de nye fiskekvoter i EU. Resultatet 
blev at Danmark skal skære ned på torsk fanget i den vestlige Østersø med 56% mens kvoten i den 
østlige Østersø (nord og  øst for Bornholm) bliver nedskåret med 25%. 
Erhvervet har så krævet at lystfiskeriet også skal bidrage som følger: 
 

Hver lystfisker må dagligt højst hjembringe 5 torsk i perioden 1.april til 31. januar.  
I februar og marts må højst hjemtages 3 torsk dagligt. 
I visse områder i vestlige Østersø (mellem Sjælland og Bornholm) findes torskens 
gydepladser, og der er den totalfredet i februar og marts. 
 

Små torsk må gerne genudsættes.  
 
Hl 
 

 

 

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. 

 

  

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

 
OPLÆG TIL JULEFROKOSTEN 

 

 Julefrokost 
 

I år blev traditionen brudt med hensyn til at afholde julefrokosten den sidste fredag i 
november. Flere medlemmer var forhindrede i at komme den dag så det blev besluttet 
at fremskynde frokosten til fredag den 18. november. MEN vi vil være tilbage til sidste 
fredag i november i 2017, så I kan allerede nu notere det i kalenderen. 
I år var 13 mødt op i klublokalet med godt humør og hver sit bidrag til en formidabel 
julebuffet med rigelig mad og mange forskellige drikkevarer. Og hele arrangementet ko-
stede kun den beskedne sum af 50 kr. til dækning af fællesudgifter, øl og sodavand!  
Menuen bestod af porresild, lakseruller, geddefrikadeller, sylte, mørbradbøf, ribbensteg, 
stegt flæsk, stegt lever, leverpostej, ost og risalamande – lækkert, lækkert. Stemningen 
var helt i top - en rigtig god optakt til julen. 
 
hl 
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BENT SER LIDT BEKYMRET UD? 

 
 

FANGSTRAPPORTER 
 

 

Grums, grums, grums 
 

Igen i år var nytårsturen lagt til den 28/12 – det er godt med traditioner og faste datoer, 
som man kan notere i sin kalender et helt år i forvejen. . I år var nytårsturen med 
14 Neptunere booket på JAWS fra Helsingør. 
Flere dage før turen havde vi haft noget i retning af storm, som dels forårsagede mange 
oversvømmelser og som pressede store vandmasser op i Østersøen. Som så mange 
gange før lagde vinden sig dog før vi skulle ud at fiske men alt det vand som var presset 
op i Østersøen skulle nu tilbage igen og forårsagede kraftig nordgående strøm i Øre-
sund. Havet var ganske roligt på turen men skipper måtte jo søge hen til et sted uden 
for meget strøm og det blev så den lange tur først til nordsiden af Hven og senere til 
Steffans Bank syd for Hven.  
Vi behøvede ikke at få det tunge grej frem for at nå bunden, men lige meget hjalp det 
dog. Overalt hvor vi fiskede var vandet grumset og det må have været årsagen til at 
torskene ikke kunne se vore fristende pirke. Det blev til sølle 6 torsk med den største på 
1,2 kg landet af Henrik Klentz. Turen var en ”Stjernetur” med præmie til den, som fan-
gede den største fisk. Henrik blev derfor den lykkelige ejer af en lækker Rapala filetkniv 
doneret af SportDres. Men den tur går ikke over i historien som en af de gode  
 
Hl 
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SÅDAN SÅ KURVENE UD VED NYTÅRSTUREN 2010 
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Buletur uden buler 
 

Buleturen den 4. februar blev ikke nogen succeshistorie. Den blev desværre endnu dår-
ligere end sidste års buletur. 
7 mand var tilmeldt turen med Fyrholm fra Helsingør. Vejret var ok og skipper Hans 
Hagerup kom før afgang under dæk for at høre om vi var til ”sikre” småtorsk eller hellere 
ville tage chancen for at lande nogle store torsk. Stemningen var klart for at forsøge at 
lande stortorsken og Hans satte derefter kurs mod vandet nordøst for Hven. 
Det tog det meste af en time at nå frem til stedet hvor der var chance for at finde buler 
med stortorsk, men efter godt tre timers intens søgen måtte vi vende næsen hjemad 
uden fangst. I alt var der omkring 25 mand ombord og det blev kun til en enkelt torsk på 
7-8 kilo. Der var flere andre både i området, men det er jo en ringe trøst at de heller ikke 
fangede noget. På den tur havde det ingen betydning at der fra januar blev indført kvoter 
for fangst af torsk i Øresund. 
 
Hl 

 

 

 
STORE FORVENTNINGER TIL BULETUREN 
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MØDEPROGRAM FOR 2017/2018 

             
         Sidste møde forår 2017:          10-05-2017 

          Første møde efterår 2017        16-08-2017 
          Sidste møde efterår 2017         13-12 2017 
          Første møde forår 2018            03-01-2018 
 

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 sæson-
start og på mødeaftenerne i løbet af sæsonen. 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. 
 
 

 
JULEFROKOSTEN 2016 
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POKALJAGTEN 2017 
 

 
 
 

SALTVANDS POKALEN 
 

TROLLING POKAL 
                         

POKALEN FOR ÆDELFISK 
                     

TORSKEPOKALEN 
      

PUT & TAKE POKALEN 
                      

FLADFISKEPANDEN 
      

FERSKVANDS POKALEN 
 

ALL-ROUND POKALEN 
 
 

Der blev ikke fanget på buleturen. KOM NU IGANG
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KLUBTURE OG KLUBARRANGEMENTER 2017 
 
LØRDAG 04/03 2017    07:00-12:00        DRIVTUR, HELSINGØR, JUVENTUS               12 pladser 

TOR-SØN   07/5-11/5 2017         MØRRUM, HARASJÖMÅLA SØERNE             UDSOLGT 

LØRDAG 20/5 2017      09:00-15:00         FLADFISK, HUNDESTED, MARIANNE F.       15 pladser 

ONSDAG 21/6 2017      17:00-22:00         AFTENTUR, KØBENHAVN, FYRHOLM           18 pladser 

SØNDAG 10/9 2017       07:00-12:00        TORSKE/SILDETUR, VEDBÆK, JAWS           10 pladser 

SØNDAG 08/10 2017     07:00-12:00         FLADFISK, HELSINGØR, FYRHOLM       ***   15 pladser 

FREDAG  24/11 2017     18:30-??:??        JULEFROKOST I KLULOKALET 

TORSDAG 28/12 2017    07:00-12:00        NYTÅRSTUR, HELSINGØR, SKJOLD      ***  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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DAN HOLDER EN PAUSE 

 
 
 

 
MERE JULEFROKOST 

 


