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Generalforsamling 12 november, i Kolding sejlklub 

Som i de tidligere år blev vores generalforsamling igen afholdt ifm. Luffe Yachts åbent hus 

arrangement og som tidligere år havde vi lånt klublokaler af Kolding sejlklub. 

Deltagere: 
 Luffe 37  nr, 53, 76, 130, 184, 194 og 199. 

 Luffe 3.6,  nr 3 

 Luffe 40.04, nr 29 og 55. 

 Luffe 45,  nr 2 og 10.  

 

Referat: 
1. Valg af dirigent 

Ejnar Callesen, Luffe 37, blev valgt. 

 

2. Formandens beretning 
 Søren startede beretningen med at konstatere at 2016 sæsonen har været meget 

spændende, og måske også lidt anderledes end tidligere år, men mere fokus på tur-



arrangementer, sejlads med små besætninger, 2-star sejlads, singlehand sejlads, 

Luffetræf men også lidt ”rigtig” kapsejlads ved feks. Fyn Cup, Mors rundt mm. 

 

 Sæsonen blev indledt med Fyn Cup hvor der deltog ca 10 Luffer. 

Luffe 37 Sutten blev overalt vinder af samtlige Luffer og nr 14 overalt. 

Logic vandt Luffe37 klasseløbet med 5 både. 

 

 Desuden har forskellige Luffe’r der deltaget i kapsejladser som Mors Rundt, Als 

Rundt, Århus 2-Star mfl. 

 Søren havde desuden fornøjelsen at blive inviteret til Midsommer sejlads ved Lofoten 

i Norge i en Luffe 3.6 – fantastisk tur og foto’s fra turen kan findes på Luffeklubbens 

hjemmeside. 

 Hen over sommerferien har der været mulighed for at mødes med andre Luffe sejlere i 

5 udvalgte havne, men bestyrelsen er ikke bekendt med om der reelt har været afholdt 

nogle træf, og der var heller ingen på general forsamlingen som havde deltaget. 

 Umiddelbart efter sommerferien inviterede Juelsminde Sejlklub til Super DM og 

Luffetræf. Det lykkedes ikke at etablere et Luffe 37 DM da der kun var meget få 

tilmeldinger, men enkelte Luffe-både deltog i den arrangerede distancesejlads.  

I alt deltog der ca 10 både / besætninger og alle deltagere havde et par utrolig 

hyggelige dage afsluttende med festmiddag lørdag aften. 

 I den første weekend af 2016 blev der afholdt Luffetræf i 5 forskellige havne men 

klubben har kun kendskab til et meget vellykket træf i Isefjorden med 10 deltagende 

både (men 11 mandskaber). Beretning og foto’s følger i næste Luffenyt. 

 I midten af september måned afviklede Svendborg Sejlklub Silverrudder fyn rundt 

med godt 400 tilmeldte både, heraf 7-8 deltagende Luffer, hvor bla 2 Luffe 37 var 

rigtigt langt fremme. 

 I løbet af 2016 har bestyrelsen fået gen-etableret vores hjemmeside (med stor indsats 

fra Søren) som nu har fået et meget professionelt lay-out. Desuden er vores facebook 

side også blevet ”gen-startet” . 

Det er vigtigt at medlemmer indsender beretninger, foto’s mm for at holde disse 2 

medier løbende opdateret, men også spændende at besøge. 

 Bestyrelsen vil gerne opfordre til at vore medlemmer indsender beretninger, fotos mm 

fra Luffe sejlture, træf, ferie ture mm – som vi så vil arkivere på vore elektroniske 

medier. 

 

3. Årsregnskab 

 Peter gennemgik regnskabet som efterfølgende blev godkendt. 

Indtægter i alt 15.973 kr 

Udgifter i alt  12.132 kr 

Overskud    3.841 kr. 

Kassebeholding 32.834 kr. 

Der blev spurgt ind til hvilken km sats der bliver anvendt i klubben og svaret er 

statens mindste sats. Kørepenge udbetales til bestyrelsesmedlemmer ifm. afholdelse af 

bestyrelses møder. 

 

4. Fastsættelse af kontingent 
 Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 300 kr pr medlem – blev vedtaget. 

 På mødet blev der opfordret til at man tilmelder sig PBS betaling af kontingentet da 

Peter bruger en hel del tid på at følge op på medlemmer som gerne vil betale, men 

som har glemt det. Vi har i dag ca 70 medlemmer hvoraf ca 50 betaler rettidigt, men 

resten skal have en reminder (eller flere). 

 Peter vil undersøge og afklare hvorledes man nemmest tilmelder sig PBS samt 

udsender info ifm. næste kontingent opkrævning. 

 



5. Indkomne forslag 

 Bestyrelsen har ikke modtaget nogle forslag 

 

6. Valg af formand. (Søren Christensen modtager genvalg). - blev genvalgt 
 

7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. Efter tur afgår: 
Marianne Scheufens (modtager genvalg)  - blev genvalgt 

Peter Martinussen (modtager genvalg).   - blev genvalgt 

Suppleant Palle Christensen, ikke på valg 

På generalforsamlingen bad Stefan Hummel om at blive løst fra hans bestyrelsespost 

og som hans afløser blev Peer Radich Johansen (Luffe 37, DEN 53) valgt for 1 år. Tak til 

Peer for at springe til med meget kort varsel. 

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Revisor Ejnar Larsen (modtager genvalg)  - blev genvalgt 

Suppleant John Munk   - blev genvalgt 

 

9. Love og klassebestemmelser 
 De opdaterede klasseregler, som er fuldt afstemt med Dansk Sejlunion, kan findes på 

vores hjemmeside. 

 

10. Eventuelt 
 Generalforsamlingen udtrykte en stor tak til bestyrelsen, og specielt Søren, for det 

store arbejde med at få både hjemmeside og facebook op at køre igen. 

 Generalforsamlingen drøftede hvilken retning skal klubben tage i de kommende år og 

den generelle holdning er at der skal være mere fokus på tursejlads, luffetræf mm, og 

at vi nok må erkende at interessen for kapsejlads i traditionel form stadig er aftagende. 

 Anbefalingerne er at vi prøver igen med  

o Luffe træf i uge 33 (Nyborg Sejlklub har tilbudt at varetage alt det praktiske 

ifm. Super DM),  

o Sommertræf aflyses 

o Efterårs træf fastholdes i 1.weekend i september måned. 

o Luffe klubben anbefaler at dem som gerne vil sejle kapsejlads prioriterer Fyn 

Cup og Århus 2-star samt et eller flere af de 2-star arrangementer som 

afvikles i Øresund regionen 

 Desunden håber vi at nogle af vore medlemmer stadig vil deltage i de forskellige 

kapsejladser som bliver arrangeret rundt i de forskellige danske sejlklubber 

 Der blev fremsat en idé om at bruge enten hjemmesiden eller facebook som gastebørs, 

samkørsel ifm. stævner, ferie transport sejlads mm. Bestyrelsen vil undersøge 

hvorledes vi bedst kan honorere denne gode idé feks, med lukket facebook side. 

 Der var også en opfordring til at bruge Luffeklubbens hjemmeside / facebook til 

erfaringsudveksling, erfaringer med reperationer, udskiftning af reservedele mm. 

Bestyrelsen vil tage denne opfordring op sammen med ovenstående ide. 

 Afslutningsvis inviterede arrangørerne af Isefjordens luffetræf (1.weekend af 

september) generalforsamlingen til at deltage i det næste arrangement i 2017. Der vil 

blive udsendt mere information når tiden nærmer sig. 

 

Ejnar sluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden og erklærede 

derefter generalforsamlingen for afsluttet. 

 



Bestyrelsen:  

Formand: Søren Christiansen – Luffe 3.6 (sc@cleancarpet.dk)  

Næstformand: Tom Andersen – Luffe 45 (TAndersen@danfoss.com)  

Kasserer: Peter Martinussen - Luffe 37 (martinique@pc.dk)  

Bestyrelsesmedlem: Peer Radhch Johansen - Luffe 37 (peerradich@gmail.com) 

Bestyrelsesmedlem: Marianne Scheufens - Luffe 43 DS (map@techright.dk)  

Bestyrelsen ønsker alle et Godt Nytår.  

 

Luffe Yachts åbent hus 12.-13. november 

Luffe Yachts afholdt et meget velbesøgt åbent hus arrangement hvor man kunne se Luffe 

3.6, Luffe 37.9, 2 forskellige Luffe 40.04 samt en næsten færdigbygget Luffe 45. 

Det var dejligt at se så mange besøgende og Luffeklubben håber at det flotte besøgstal også 

afspejler at der er efterspørgsel efter vore både, både nye og brugte. 

  
 

 

Facebook  

Du kan stadig følge os på Facebook-siden, hvor alle er velkomne til at komme med indlæg.  

  
https://www.facebook.com/pages/Luffe-Klubben/509858105708326?fref=ts  

 

https://www.facebook.com/pages/Luffe-Klubben/509858105708326?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Luffe-Klubben/509858105708326?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Luffe-Klubben/509858105708326?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Luffe-Klubben/509858105708326?fref=ts


Fjordluffetræf 2016, referat 

 
Årets Fjordluffetræf afholdtes som så mange gange før i Frederiksværk, første weekend i september. 
Flere både ankom allerede fredag – to 40.04’er og fem 37’er. Yderligere Luffer stødte til lørdag.  
 
Programmet for arrangement var cirka som følger her:  
Lørdag d. 5.  
kl. 10:00 Skippermøde v. John og Lars  
kl. 10:30 Terningerne kastes for start til Luffe Ludo.  
kl. 15:00 Vi mødes ved klubhuset. Præmieoverrækkelse og præsentations runde. Der vil være 
øl/vand. kl. 16:00 Tour de Luffe - er der foretaget ny investeringer siden sidst :)  
kl. 18:00 Grillen tændes. Ansvarlig Palle med assistance af Kim og Jan. Det gik jo godt sidste år .  
kl. 18:00 Borddækning - øvrige. Der er købt servietter og lys  
kl. 19:00 Så burde grillen være klar :)  
kl. 21:00 Årets Quiz ved Susanne (Der er købt ind til Irish Coffee) Er der nogen som vil bage kage?  
Søndag  
Helt uofficielt men som sædvanligt, fælles morgenmad ved 9 tiden.  
 
Og hvordan gik det så?  
 
Luffeludo 
 
Det gik rigtig godt. Fjordluffedronningens Luffeludo sejladsudvalg er ovenud tilfredse med den 
afholdte sejlads. Syv Luffer deltog og havde stor glæde af at følge det sindrige udtænkte 
sejladsprogram. Ved skippermødet blev det som sædvanligt fremhævet, hvad programmet beskrev 
vedrørende bestikkelse af sejladsudvalget. Desuden blev det fremhævet at starten ville være med 
omvendt alfabetisk respit. Dvs at bådenes startrækkefølge var i forhold skibsnavn – derved kunne 
kaos ved startlinjen muligvis undgås. Starten gik ca. kl.1045 og først over linjen, sejlede det gode skiv 
Storm ud på den snedigt udtænkte bane. Allerede ved første mærke overraskedes deltagerne af den 
udleverede mærkerundingskuvert, som angav at de to forreste både skulle sejle agten om bagerste 
båd i feltet. Storm så sig pludseligt bagerst i feltet. Her opstod der lidt forvirring, da en sent 
ankommende Luffe fra Roskilde – der ikke havde været i Frederiksværk fra morgenstunden, 
formodentlig pga. af et pludseligt opstået behov fredag aften, der bød besætningen at ligge alene 
ved en DS bøje udfor Frederikssund – blandede sig i sejladsen. Denne Luffe var derved pludselig en 
ekstra ”bagerste båd”… Herved var terningerne kastet og Luffe Ludo var godt i gang. Sejladsen blev 
afviklet i god ro og orden, hvor alle de udleverede mærkerundingskuverter 
sørgede for at holde besætningen beskæftiget og ikke mindst, at holde bådene samlet, så vi havde 
lejlighed til at nyde det smukke syn af hinandens flotte Luffer. Vinden var god, ca. 10 m/s og belært 
af sidste års megen vind, valgte 37’erne et reb i storen fra starten af, hvilket tydeligvis faldt ud til 
40.04’ernes fordel, da disse prægtige skibes dygtige besætninger valgte at føre fuld garderobe. Før 
sidste mærke førte således 04’eren Ca-va. Desværre missede den ellers helt sikkert årvågne 
besætning, at runde det rigtige mærke – muligvis pga. traumatiske erfaringer fra tidligere Luffe Ludo 
sejladser med netop dette mærke, hvor Ca-Va havde svært ved at give slip på det. 
 
 



 
 
 
 
Ved den efterfølgende præmieoverrækkelse, valgte et enigt sejladsudvalg at præmiere Storm’s 
besætning pga. skippers meget flotte hovedbeklædning under og efter sejladsen, skippers gode 
måde at ankomme til præmieoverrækkelse – med en ramme blå granater til almen uddeling og ikke 
mindst den meget flotte placering bagerst i feltet, hvilket ellers kan være svært, alle kuverterne taget 
i betragtning. Flot – godt sejlet – hel rigtig Luffe Ludo ånd. Ligeledes var der enighed om, at 
førstepladsen gik til Ritt med besætning, som udover at være første båd i mål, også havde formået at 
modtage en pose Skipper Skrå under sejladsen, fra en af de andre deltagende både. Meget meget 
flot sejlet – også i den helt den rigtige Luffe Ludo ånd. For at sikre denne besætnings træning under 
de svære vinterforhold, fik de et kapsejladsspil i præmie. 
 
 
 

 
 
 
Og hvad skete så? 
 I løbet af lørdagen ankom yderligere tre 37’er - to fra Holbæk og som tidligere nævnt, en fra Roskilde 
samt en bil med besætning fra Jyllinge. Så nu var vi 10 både og 11 besætninger. Efter en god 
middagslur, gik årets Tour de Luffe i gang. Der blev kigget på mange detaljer i de prægtige både og 



budt på læskende drikke, da sådan en rundgang kan virke meget udtørrende på kroppen. Der blev 
som altid diskuteret de mange forskelligheder bådene imellem. Der er ikke to ens Luffer – hvilket jo 
giver nok at tale om. Forbedringer og forandringer er der også mange af. 
Aftenen  
Helt efter planen – sådan cirka – var grillerne klar ved 19 tiden. Dette lykkedes udelukkende det gode 
Grill Maestro udvalg. Forinden var det store bord dækket op, salaterne lavet og vinen trukket op og 
smagt til. Middagen var som altid fantastisk god. Alle fik lige præcis hvad de havde ønsket sig og alt 
tilberedt lige som ønsket. De serverede vine m.m. var af udsøgt kvalitet og i absolut passende 
mængde. Under middagen afholdtes pludseligt årets generalforsamling ført an af 
Fjordluffedronningen, som bragte op, at det havde været en god sejlsæson og spurgte til, om der var 
stemning for at flytte arrangementet en uge frem eller tilbage. Det var der ikke, da den første 
weekend i september er den allerbedste weekend, at afholde Fjordluffe træf. 
 

 
 
Årets quiz havde mange morsomme og gode spørgsmål og svarmuligheder. Der var en vinder – 
desværre var referenten på dette tidspunkt under påvirkning af en kraftig kop kaffe med noget i…, så 
navnet er tabt i tågerne. Resten af aftenen fortsatte i den sædvanlige stil med (løgn)historier, gas og 
rigtig god hygge – som vi alle ved, kun opnås blandt de bedste mennesker – Luffe sejlere. Lørdag 
eftermiddag var meldingen fra havnefogeden indløbet, at havnen ikke kunne besejles søndag 
formiddag imellem kl. 9 – 12 pga. et svømmestævne i bassinet. Dette gjorde at nogle Luffer luffede 
tidligt af og andre mere mageligt anlagte besætninger, valgte at nyde formiddagen i Frederiksværk. 
Noget er nævnt, noget er glemt, noget er sandt og noget sikkert ikke – men det er som det var. Vi ses 
forhåbentlig alle, til en ny og dejlig sejlsæson i 2017.  
 
Jyllinge, 6. november, 2016  
 
Lars Jakobsen, Cassiopeia, Referent 
 



Luffetræf / Super DM Nyborg 2017 

Nyborg Sejlforening (NSF) arrangerer ADP Super DM i dagene 17-20. august 2017.  
Det bliver måske det største kombinerede Dansk Idrætsforbunds og Dansk Sejlunions Danmarks- og 
Klassemesterskab for kølbåde, som nogensinde er afviklet i Danmark, fortæller Formanden for NSF, 
Jens Haugaard.  
ADP Super DM er åbent for Ylva, BB10, Molich X, Luffe 37, Scan-kap 99, X-99 og X-332. Samtidigt 
afvikles det årlige træf i Luffe Klubben.  
 
Nyborg Marina er i disse år i gang med investeringer og nytænkning for op mod 90 Mill. Kroner, 
herunder en helt ny servicekaj med en 30 Tons bådekran, ny mastekran og flere ny renoverede 
bådebroer, som er med til at give de perfekte omgivelser til afvikling af stævnet  
Det var oprindeligt faldende deltagerantal til klassebådenes DM som førte til ideen at samle flere 
bådtyper til et fælles stævne. Den arrangerende klub kunne derved få økonomien til at hænge 
sammen og der kunne arrangeres flere aktiviteter på land for de medfølgende familier. Tidspunktet 
sidst i august er valgt med omhu, dels for at kunne få de mange frivillige til at stille op, og dels så det 
ikke kolliderer med deltagernes ferieplaner.  
Deltagerantallet i Ylva, BB10 og Scan-kap 99 klasserne til Super DM 2016 viser at man er på rette vej, 
dog mangler flere X-99 og Luffe sejlere at støve sejlerskoene af og komme ud på vandet. Tidligere 
kunne X-99, Molich X og Luffe 37 mønstre et stort deltagerantal og klasseorganisationerne arbejder 
på at genfinde melodien. Nyborg Sejlforening håber på at konceptet med et fælles DM stævne 
medvirker til dette, udtaler Jens Haugaard.  
På vandet sejler nogle klasser udelukkende op-ned baner, andre sejler en distance sejlads og en dag 
med op-ned baner, alt sammen tilrettelagt i samarbejde med respektive klasseorganisationer.  
På land er der lagt op til en festlig weekend med bl.a. foredrag lørdag med Jordomsejleren og 
Eventyreren Christian Libergreen. Landaktiviteterne arrangeres i samarbejde med den lokale 
turistorganisation VisitNyborg og Nyborg Kommune.  
Nyborg Sejlforening byder velkommen til ADP Super DM i dagene 17-20. august 2017.  
Stævneleder Jens Haugaard kan kontaktes på formand@nyborgsejlforening.dk eller mobil 

+4521334214  

 

Sjælland Rundt 2017 

Tilmeldingen til Sjælland Rundt 2017 er åben. I tillæg til de velkendte racing løb, byder Sjælland 
Rundt 2017 på nye rammer for cruising sejlere. Vi opfordrer derfor alle sejlere, med og uden 
målerbrev på deres både, til at deltage. Distancesejladsen er for sejlere der har lyst til at prøve 
kræfter med distancesejlads, der også indeholder hyggelig og udfordrende natsejlads. Du får rig 
mulighed for at pudse dine navigations- og sejlerfærdigheder af med andre sejlere under den 216 til 
276 sømil lange sejlads, afhængig af din bådstørrelse.  
Helsingør Sejlklub har en ambition om at få endnu flere sejlere på vandet og fokusere i 2017 endnu 
mere på hvad det hele startede med – sejlads, fælleskab og styrkeprøve.  
Prisen er kr. 800,- og vi yder 25% rabat ved tilmelding inden 15/1-2017.  
Tilmeldte både vil løbende få tilsendt infopakker der indeholder praktiske informationer.  
Se mere på www.sjaellandrundt.dk  
 

 
Kontingent 

 
Kassereren udsender i løbet af januar mail med kontingentopkrævning. 

http://www.sjaellandrundt.dk/

