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Bestyrelsen i Luffeklubben:  

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

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

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

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

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

 

Marianne Scheufens – Ny kvindelig formand for Luffeklubben 

 

På generalforsamlingen i efteråret valgte Søren Christiansen af træde tilbage fra formandsposten og 

overlade den til Marianne Scheufens, der meldte sig frivilligt til at afløse Søren. Søren og Marianne har i 

forvejen et godt kendskab til hinanden og samarbejde i forbindelse med udskiftning af økonomisystem 

i Sørens firma, Clean Carpet. Søren forbliver medlem af bestyrelsen, idet Søren og Marianne bytter 

bestyrelsesposter. Det blev godkendt af generalforsamlingen i november.  

Marianne har været bestyrelsesmedlem i Luffeklubben en årrække og aktiv i hvervningen af nye 

medlemmer.  Hjemhavn er Gilleleje, båden er Luffe 43 DS, Rosanna. Marianne er gift med Birger 



Scheufens, der har sejlet Luffe siden 1988, heraf 2 stk Luffe 37, Pink Lady 126 og Pinko 65 og nu Luffe 

43DS. Marianne selv er meget aktiv sejler, frivillig ifm kapsejladser og er senest hyret som 

kommunikationsansvarlig ved Silverrudder 2019. Marianne vil fortsætte det gode arbejde med at 

samle og forene Luffe-sejlerne i et forum, hvor vi kan mødes til vands, ved grillen og til diverse 

kapsejladser/stævner og træf. Mariannes mål er det sociale og fællesskabet frem for at kæmpe for at 

få et DM eller en ”Luffe-liga” op og stå – tiderne har ændret sig, og Luffe Klubben skal være klar til at 

følge med.” 

 

Luffeklubben på Boat Show 2019 i Fredericia 

Luffeklubbens bestyrelse vi i år være tilstede på bådmessen i Fredericia fredag d. 22. februar, lørdag d. 

23.februar og søndag d. 24.februar. Luffe Yachts udstiller Luffe 3.6 og Luffeklubbens bestyrelse vil 

kunne træffes både ved Luffe Yachts stand, men også rundt på udstillingsområdet. Du er altid 

velkommen til at kontakte os for spørgsmål og kommentarer og du vil kunne genkende os på vores 

flotte blå Luffe trøjer. 

 

Kontingent 

Sidst i januar kar kassereren udsendt mail til alle medlemmer om betaling af kontingent for 2019. 

Rigtig mange har allerede betalt – tak for det. Kassereren modtager gerne besked, hvis du har solgt din 

båd eller af anden årsag ikke ønsker at forny dit medlemskab. 

 

Vi har ikke en egentlig betalingsfrist for kontingent, men ifølge lovene slettes medlemmer, som ikke har 

betalt senest d. 1. maj. 

 

Det er dog en betingelse for at bestille tøj og Caps (se herunder), at kontingentet er betalt. 

 

Ny omgang med Luffetøj og Caps 

Mange af vore medlemmer benyttede lejligheden sidste år til at få eller købe nogle af de lækre Sebago 

trøjer med og uden hætter.   

Men nogle overså tilsyneladende tilbuddet, så derfor påtænker vi at lave vi en ny bestillingsrunde, hvor 

der bliver mulighed for at bestille igen. På næste bestyrelsesmøde, som afholdes samtidig med at vi 

mødes til Boat Show, bliver de nærmere detaljer fastlagt og derefter meldt ud til jer alle. 

 

På Luffeklubbens generalforsamling d. 10. november 2018, blev der stillet forslag om at klubben 

sponsorerer en Cap til alle medlemmer, og bestyrelsen fik bemyndigelse til at igangsætte dette projekt. 

Farven blev fastsat til et valg mellem en mørkeblå og grå version, med logo i hvidt som på trøjen.  

Nærmere om procedure for valg af farve udsendes sammen med bestilling af trøjer. 

 

 

 



Referat fra ordinær generalforsamling i Luffeklubben lørdag den 10. 

november 2018 kl. 13.00 – 14.00 i Kolding Sejlklubs klublokaler. 
  

Deltagere:  

Luffe 3.6 nr 2 og 3. 

Luffe 37 nr16, 53, 76 og 194  

Luffe 40.04 nr 22. 

Luffe 43 DS nr 107 

Luffe 45 nr 10 

 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent – Ejnar Kallesen foreslået og valgt. 

 

2. Formandens beretning  

Lidt tilbageblik på historien. Luffe klubben blev etableret for ca 35-36 år siden – der var lidt usikkerhed 

omkring det korrekte årstal. Ejnar Kallesen har været med siden starten og Peter Martinussen har 25-års 

jubilæum 2020. 

 

Medlemstallet er jævnt stigende og der er løbende henvendelser vedr. medlemskab. Pt. har vi ca. 60 

medlemmer. 

Luffeklubben prøver at være lidt mere synlige på Facebook og hjemmeside og desuden er Marianne meget 

aktiv med at hyre nye medlemmer. De nye medlemmer efterspørger bl.a. mere viden om Luffer, historie 

mm. 

 

Kapsejlads resultater: 

• Palby Fyn Cup – Michael I Sutten (Luffe 37, DEN 177) tog alle 3 vandrepokaler I sejladsen. 

• Aarhus Two Star – 10-12 Luffer deltog.  

• Mors rundt – 3 Luffer deltog – Søren i Luffe 3.6 var første kølbåd I mål og vandt overalt. 

• Als rundt – ingen både kom I mål pga. vindstille. Pænt deltager antal men ingen fuldførte 

• Silverrudder – 7 tilmeldte Luffer, 4 startede og 3 gennemførte. 

 

Luffetræf  

I 2018 var uge 30 udpeget som Luffetræf uge på Anholt – ingen fra bestyrelsen var dog tilstede så der vides 

ikke om var nogle.  

1.weekend i september træf I Frederikssund – se beretning I seneste Luffe nyt 

 

På sidste års generalforsamling blev der besluttet at bruge en del af formuen på tøjkøb som nu er udleveret. I 

alt er der blevet uddelt 60 stykker tøj og vi har fået nogle utroligt lækre sweatshirts. 

Peter har taget opgaven med at organisere tøjbestilling, sortering og Søren har stået for at pakke og forsende 

til medlemmerne – stor tak til dem begge to. 

 

3. Årsregnskab  

Peter gennemgik regnskabet. 

Indtægter i alt 27.914 kr. 

Betalende medlemmer knapt 60. Da første år er gratis har vi 5-10 som ikke har betalt for 2018. 

 

Udgifter 45.632 Kr. – bl.a. køb af tøj for 33.837, hvoraf der har været indtægter på 11.719 kr. 

Årets underskud 17.718 som stammer fra køb af medlemstøj, hvilket blev besluttet på generalforsamlingen I 

2017. 

 

Balance – formuen er reduceret fra 45.909 til 28.191 kr. 

 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 



 

4. Fastsættelse af kontingent  

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent så længe vi stadigvæk har en større formue. 

Kontingent vedtaget til 300kr. 

 

5. Indkomne forslag  

Forslag fra Peer at Luffeklubben sponsorerer en Cap til alle medlemmer i stil med de trøjer der er blevet 

udleveret I 2018.  

Peer har talt med producent og har medtaget nogle prøvekasketter. Hvis vi køber 150stk er prisen 45 kr. pr 

stk. med logo, svarende til 6.800kr i alt. Peer afklarer hvorledes der kan tilføres en lille strop for at undgå at 

Cap’en flyver af i modvind. 

Peter foreslog at alle medlemmer får 2 Caps per medlemskab. 

Søren pointerer at Cap’en skal passe og skal være én man vil gå med. 

Farve maritim blå eller grå.  

Generalforsamlingen vedtog at bestyrelsen går videre med Cap-projektet og flertallet vedtog den mørkeblå 

version, men Peer vil undersøge om vi kan vælge mellem Mørkeblå eller den Grå. Logo hvidt som på trøjen. 

Peer undersøger logo udseende – om det enten er de 2 LL’er eller om vi også kan få Luffeklubben med (som 

på trøjen). 

Udlevering målsat til foråret 2019. 

 

6. Valg af formand. (Søren Christiansen modtager genvalg).  

Søren modtager ikke genvalg da han gerne, for en periode, vil trappe lidt ned på aktivitetsniveauet. 

Bestyrelsen foreslår Marianne som ny formand. Mariannes medlemskab af Luffeklubben skal dog 

formaliseres. 

Marianne blev valgt som formand for Luffeklubben. 

 

7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.  

Efter tur afgår: Marianne Scheufens (modtager genvalg) Peter Martinussen (modtager genvalg).  Suppleant 

Palle Christensen (37, DEN 136) og Michael Kjær (37, DEN 177), ikke på valg  

Bestyrelsen foreslog Søren som afløser for Marianne som bestyrelsesmedlem og modtog valg. 

Peter modtager genvalg – men dog tidsbegrænset til generalforsamlingen I 2020. 

Michael vil gerne være arbejdende suppleant med speciel fokus på Palby Fyn Cup. 

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant  

Revisor Ejnar Larsen (modtager genvalg) Suppleant John Munk  

Ejnar valgt men fratræder dog I 2020. 

Suppleant John genvalgt 

 

9. Love og klassebestemmelser  

Kommentar fra Peter – et par medlemmer har spurgt til tegningerne I Luffe 37 klassereglerne – hvor er disse 

tegninger. Pt. Er der ingen der ved hvor tegningerne er. 

Robert fra Luffe Yacht vil undersøge om de har tegningerne på Luffe Yachts. 

 

10. Eventuelt  

Forslag til opstramning af medlemskabet er dækkende for ægtepar/partner per båd. Bestyrelsen vil 

fremlægge forslag til ændring i vedtægterne til generalforsamlingen I 2019. 

 

Søren – sidste år blev der opfordret til en fællesmiddag ifm. generalforsamlingen, f.eks. I Kolding Sejlklubs 

lokaler. Invitation har været udsendt i nyhedsmail og har udsendt e-mail. Deltagereantallet er dog begrænset 

til 13 som mødes på en restaurant Rafael sammen med medarbejdere fra Luffe Yachts.  

Denne middag finder sted i aften, 10 november. 

 

Ejnar / Peter afklarer hvornår Luffe klubben blev etableret. 

Michael (DEN 177) vil prøve om det kan lade sig gøre at tilføje Luffe 37 klassemesterskab ifm. Palby Fyn 

Cup. 



Desuden undersøges om der kan etableres en Two Star for Luffe både ifm. Palby Fyn Cup eller Classic Fyn 

Rundt fra Kerteminde. Hvis vi stiller med min 15 deltagere ifm Fyn Cup får vi vores egen start. 

Generalforsamlingen støtter at der satses mere på two star sejlads 

 

Marianne vil I 2019 være official ifm Silverrudder med fokus på kommunikation. 

Luffeklubben vil gerne officielt støtte følgende arrangementer: 

• FynCup ultimo maj md + reklamere for Luffe 37 klassemesterskab samt Luffe Twostar. 

• Mors rundt – primo juni 

• Århus two start – primo juni 

• Als rundt 2+2 – 1. lørdag i september 

• Anholt træf I uge 27. 

• Luffetræf 1. lørdag i september 

• Silverrudder 21 september. 

En stor tak til Søren for at varetage formandskabet igennem en årrække samt velkommen til Marianne 

som ny formand. 

Tak til Ejnar for at lede generalforsamlingen igennem dagsordenen I god ro og orden. 

 

Referent: Tom Andersen / november 2018. 

 
Invitation til Luffe 37 

Via Georg Thuesen har vi modtaget nedenstående invitation.  

FAABORG SEJLKLUB INVITERER KLASSEBÅDE TIL AT BLIVE EN DEL AF 

DANMARKS SMUKKESTE SEJLADS LØRDAG DEN 7/09/2019 

Kære Georg Thuesen repræsentant for Luffe 37  

Jeres bådklasse inviteres hermed til at deltage i denne kapsejlads (evt. som jeres uofficielle DM, hvis I 

ikke har). Vi sejler på en distancebane rundt mellem øerne ud for Faaborg, hvor der bliver lagt et 

seriøst krydsben. Derfor offentliggøres den nøjagtige bane først på skippermødet lørdag morgen, men 

vi laver en bane på ca. 5 timers sejlads i Danmarks smukkeste farvand.  

I 2018 sejlede vi et 8-tal, med kryds ud mellem øerne, skæringsben syd om Bjørnø, nyt kryds ud mellem 

øerne, syd om Lyø og læns hjem i mål. Start og mål er lige ud for havnen, og der vil være gratis 

havneplads i hele weekenden. Desuden kan vores nye kran bruges. Den kan tage både op til 3 ton, hvis 

de har løftestrop og centerløft. Efter sejladsen er der præmieoverrækkelse, og der er arrangeret 

festaften med mad, drikke og livemusik. Så kan søndagen bruges på hjemtransport 😊 

Vi ønsker at forny den traditionelle kapsejlads fra Fåborg, først med navnet Stiften Cup senere Tuco 

Cup. Vi håber at vi kan løfte sejladsen til en af de helt store i vores område. Vi ser gerne at vi når over 

100 både i 2019. Vi arbejder på stor synlighed for sejladsen. Vi har fået tilsagn om forhåndsomtale af 

kapsejladsen og reportage fra selve løbet i bådpressen. Vi arbejder på at få spændende sejlere med, 

både dem der sejler stærkt og dem der bare nyder at sejle. Vi arbejder med interessante præmier til 

alle der har gennemført sejladsen (f.eks. vind en el-bil i en uge + en masse andre spændende præmier). 

Vi har selvfølgelig store pokaler til dem, der kommer først over målstregen. Vi har planer om at tilbyde 

bådklasser, der ikke har et officielt DM, at løbet kan blive deres uofficielle DM. Vi vil inspirere både 



uden målebrev til at deltage, f.eks. kan 2 par går sammen og få en rigtig hyggelig tur. Vi vil løfte denne 

sejlads til at blive den sejlads, man skal deltage i år efter år. 

Jeg vil gerne høre fra dig, om det kan have interesse for jeres bådtype at samle et felt og deltage. 

 Vi håber, at I finder idéen interessant.  

Erik Medelby Andersen, Faaborg Sejlklub 

 

Luffe 37 skydekappegarage 
 

I nyhedsbrevet i september skrev vi om dette tilbud til Luffe 37 ejere, men interessen har været ret begrænset og 
der er derfor ikke sket videre i sagen og formen ligger stadig i Lübeck hos Goetz Kullik. 
 
Men det gælder stadig: Er du interesseret, så send en mail til kassereren på martinique@pc.dk  
 
Ved tilstrækkelig interesse vil bestyrelsen finde en løsning på transport af formen og produktionen vil kunne finde 
sted i efteråret. 

 

          

 

          

 

 

Lukket Facebook gruppe 

Klubbens lukkede Facebook gruppe, som kan tilgås på dette link: 

https://www.facebook.com/groups/759448200905530/  

Vi opfordrer alle medlemmer til at søge om optagelse i gruppen og skrive flittigt. 

mailto:martinique@pc.dk
https://www.facebook.com/groups/759448200905530/

