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Referat fra generalforsamlingen 25. november incl. 2015 regnskab.
Kontingent 2016
Luffe Yachts nye hjemmeside
Status på sommerferie og sensommer træf
Foromtale af sommertræf 2016 i Juelsminde
Bestyrelsen nyt medlem og afgående medlem

Luffeklubbens nye hjemmeside
I løbet af vinteren / foråret 2015 har vi fået etableret vores nye hjemmeside og efter lidt tekniske
start problemer er vi fuldt oppe at køre igen. Der kræves ingen login for at bruge siden.
Bestyrelsen vil løbende få opdateret med gamle fotos, kapsejlads resultater mm og vi modtager
gerne materiale / artikler fra medlemmer som har noget de gerne vil dele med klubbens medlemmer.
Vores ”køb og salg” side er nu også aktiv – så hvis du har noget udstyr du gerne vil sælge er der her
en gratis annoncerings mulighed. Der kan gå op til 5 dage fra man sender annoncen til den er på
webben, da vi i bestyrelsen gør det manuelt, giv gerne besked når udstyr / båd er solgt.
Vi vil gerne bede alle medlemmer om at hjælpe med at holde hjemmesiden aktiv. Der skal gerne
løbende være lidt nyt at læse på siden således at det er spændende at klikke sig ind på og gå på
opdagelse på siderne. Du kan finde den nye side på www.luffeklubben.dk.
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Luffeklubben på Facebook
Du kan følge os på Facebook-siden, hvor alle er MEGET velkomne til at komme med indlæg.
https://www.facebook.com/pages/Luffe-Klubben/509858105708326?fref=ts

Referat fra general forsamlingen 25. oktober
Afholdt i Kolding sejlklubs lokaler
1. Valg af dirigent. Ejnar Callesen
2. Formandens beretning v Søren Christensen:
Kapsejladser:
Det forgangne år har luffeklubben været aktiv samlet omkring Palby Fyn Cup, Two Star
Århus-Ballen og retur samt Two star Øresund. Fyn Cup oplever vigende antal både, hvilket
nok er en generel trend i kapsejladsregi, mens Two Star sejladserne ligger rimelig stabilt.
Vandrepokalen: De endelige resultater offentliggøres på hjemmesiden omkring juletid. De
oprindelige regler skal følges ang. tilladte sejl osv., så derfor skal resultater og DH mål
gennemgås før vinderne af Overalt, Først i Lillebælt og Først i Svendborsund kan udpeges.
Som sædvanligt var Luffeklubben vært ved en ”mole”-øl torsdag aften.
Fyn-Cup hurtigst DH Luffe ( Luffe 37 Sutten DEN-177 Morten Galskov Nr. 11 overalt)
Hurtigst Klasse Luffe 37 (Hummelflug DEN-199 Stefan Hummel.)
Mors Rundt: Luffe 3,6 overalt vinder ( Misty DEN-363 Søren Christiansen )
Ny Luffeklub hjemmeside og facebook:
Vi har fået ny hjemmeside (pris kr. 3.500), der er sikret med backup. Bruger-login er ikke
aktuel mere. Der er 100% styr på mails nu, de er hosted samme sted som hjemmesiden. Køb
og salg via hjemmesiden er også aktiv nu. Facebook er blevet mere aktiv.
Bestyrelsen efterlyser referater fra luffetræffene i september (slåes op på Facebook).
Luffetræf 2016:
Forslag til dato og steder modtages med tak fra medlemmerne. Som sædvanlig er der
sommertræf uge 27-30, hvilke havne slåes op på hjemmesiden i foråret.
Kapsejladser 2016
Fyn Cup 2016 samt afholdelse af Luffe Cup / DM for Luffe 37 i Juelsminde – se Juelsminde
hjemmeside. Luffe Cup kræver ikke deltagelse i kapsejlads, her vil focus mere være på
social samvær. Vi modtager gerne ideer og input fra medlemmerne til Luffe Cup’en
Mere information vil følge på facebook og hjemmesiden. Stævnet afholdes sammen med
Ylva, ScanKap, BB10’er og Molich 10 m.

3

Medlemstal:
Er pænt stigende efter et stort hvervearbejde i havnene henover sommeren. Medlemslisten
offentliggøres ikke, men sendes pr. mail til de enkelte medlemmer ifm. udsendelse af Luffenyts forårsudgave.
3. Regnskab / Budget / Kontingent
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Kontingent (300,00) uændret.
Første medlemsår gratis.

Regnskab 2015
REGNSKAB FOR PERIODEN 1. oktober 2014 - 30. september 2015.
RESULTATOPGØRELSE
INDTÆGER:
Kontingent aktive medlemmer
Renteindtægter
INDTÆGTER I ALT

14.697
74
14.771

UDGIFTER:
Stævneudgifter
Internet
Porto og gebyrer
Møder
UDGIFTER I ALT

1.455
5.537
738
5.474
13.204

ÅRETS RESULTAT

1.567

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2015
AKTIVER
INDESTÅENDER:
Kassebeholdning
Sparekassen Faaborg kto. 518085
INDESTÅENDER I ALT
AKTIVER I ALT

300
29.243
29.543
29.543
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PASSIVER
EGENKAPITAL:
Egenkapital pr. 30.sept. 2014
Årets resultat
EGENKAPITAL PR. 30. SEPTEMBER 2015
Skyldige omkostninger
PASSIVER I ALT

27.425
1.567
28.993
550
29.543

4. Bestyrelsen:
Søren Christiansen fortsætter som formand.
Tom Andersen blev genvalgt
Peter Arnhild er udtrådt af bestyrelsen, afløses af Stefan Hummel.
Suppleant: Palle Christensen (Luffe 37 – 136)
Revisor: Ejnar Larsen
Revisorsuppleant. John Munk
5. Eventuelt:
På generalforsamlingen blev der efterspurgt et klubblad. Umiddelbart lyder dette som en god
idé men hvis vi ønsker et klubblad har bestyrelsen brug for at et / flere medlemmer melder
sig til udarbejdelse, håndtering, søgning af sponsorer mm. Bestyrelsen kan ikke påtage sig
denne opgave.
Generalforsamlingen - skal markedsføres bedre – reminder mail 14 og 8 dage før. Desuden
markedsføring på Luffe Yachts hjemmeside samt på vores hjemmeside og facebook.

Kontingent 2016
Det tid til at betale kontingent til Luffe Klubben for det kommende år

Danske medlemmer:
Kontingentet udgør kr. 300,- som du senest d. 10. januar 2016 bedes indbetale til vores konto i
Sparekassen Fyn: Reg. Nr. 0828 - Kontonummer: 0000518085
Det vil lette kassereren meget, hvis du vil angive bådtype og – nummer (f. ex. 40.04 – DEN 1) i
feltet ”besked til modtager”, når du overfører pengene på netbank. Så kan jeg se på forsiden af
kontoudskriften fra banken, hvem der har indbetalt, uden at skulle åbne betalingen.
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Norske og Svenske medlemmer:
1. Lav en SWIFT overførsel via netbank eller bank med følgende oplysninger:
Swiftcode: SPNODK 22
IBAN kontonr.: DK7008280000518085
eller
2. Send beløbet i et brev til kassereren:
Peter Martinussen
Hellerupvej 5
DK-5750 Ringe
Danmark.

Deutsche Mitglieder:
1. Lassen Sie Ihre Bank eine SWIFT Überführung mit folgende Auskünfte machen:
Swiftcode: SPNODK 22
IBAN kontonr.: DK7008280000518085
Oder
2. Senden Sie 40 Euro oder DKK 300,- in ein Brief zum Kassenwart:
Peter Martinussen
Hellerupvej 5
DK-5750 Ringe
Dänemark.

Luffe Yachts nye hjemmeside
I slutningen af november måned har Luffe Yachts lanceret firmaets nye hjemmeside som er blevet
rigtig flot og præsentere vore smukke både på bedste vis. Tak et kik på siden og gå på opdagelse i
beskrivelser og foto’s af vore dejlige både samt følg med i diverse nyheder og links fra Luffe
Yachts. Du finder hjemmesiden her www.luffe.com.

Status på sommerferie- og sensommer træf
Som en ny aktivitet i 2015 foreslog Luffeklubben at vi skulle mødes på følgende lokationer i
sommerferie perioden og i sensommeren. Vi hører gerne fra medlemmer som har været til stede ved
et eller flere af disse træf
Sommerferie Luffe træf / træfsteder og tidsplan.
 Uge 27 – (3-4 juli) - Ærø – Marstal
 Uge 28 – (10-11 juli) - Samsø – Ballen
 Uge 29 – (17-18 juli) - Læsø – Vesterby
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Uge 30 – (24-25 juli) - Anholt
Uge 31 – (31 juli – 1 august) - Nordsjælland – Gilleleje

Efterårstræf 6.-7. september
 Øresund
 Isefjorden
 Ballentræf
 Sydkreds – Bågø i Lillebælt
 Nordkreds (Limfjorden)

Beretning fra efterårstræf i Isefjorden:
Fjordluffetræf i Frederiksværk 4 + 5 + 6. september 2015
Første lørdag i september var reserveret til luffetræf i Frederiksværk det blev en kæmpe succes som
det plejer, Frederiksværk har været samlingsstedet de seneste
år, da næsten alle har lige langt at sejle.
De første år mødtes vi i Rørvig, luffetræffet startede i 2007 dengang var der 3 luffe 37 med (alle er
stadig med (den ene 37 er vokset til en 4004)), så prøvede vi Lynæs men her kunne bådene ikke
ligge samlet, Gitte fik lavet en fantastisk aftale med Frederiksværk Lystbådehavn, her har vi vores
egen bro og vi må benytte klubhuset
da det i år regnede hele lørdagen, var det fantastisk at have et åbent klubhus vi kunne benytte hele
dagen.
Luffetræffet startede fredag aften, hvor der var fællesspisning og hyggeligt samvær i klubhuset.
Der deltog 8 både, desværre fik vejret nogle Luffe sejlere til at blive hjemme.
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Luffe 40.04:
D55 Susanne og John
D723 Birgit og Jens Erik
Luffe 37:
D30 Lisbeth og Jan
D31 Susanne og Kim
D130 Gitte og Lars
D136 Hanne og Palle (deltog ikke i Ludosejlads)
D185 Pia og Lars
D200 Anne og Jørgen (i bil) (deltog ikke i Ludosejlads)
Der var afbud fra 4 Luffe 37.
Luffe Ludo sejladsen
Lørdag kl. 9:00 var der planlagt Ludo sejlads skippermøde, det blev udsat 1 time da vejret ikke var
perfekt, det regnede og blæste meget.
Kl. 10:30 var det holdt op med at regne og vinden havde lagt sig lidt, så 3 luffe 37 og 2. 40.04,
sejlede ud, resten blev i havn.
Da startskuddet lød kom regn og blæst tilbage. Iflg. pålidelige kilder har jeg fået oplyst at det ikke
var det bedste luffevejr, der var i perioder med 15 sm. vind og det regnede meget.
Alle havde en godt tur, selv om ludo sejladsen blev lidt anderlede sejlet end planlagt, da nogle at de
opgaver som John og Lars havde lavet ikke kunne lade sig gøre på grund af vejret, der skulle for
eksempel kastes en pose skipperskrå over til en anden luffe når man passerede hinanden efter af
have rundet et mærke, det var ikke så nemt i det vejr, så Kong Neptun fik et par poser skipperskrå.
Efter sejladsen var der præmieoverrækkelse, dommerne havde en stor opgave at løse... hvem havde
vundet og hvad skulle de gøre ved de luffesejler der forsøgte at købe sig til en første plads.
1. pladsen gik til en af de både der var blevet i havn, som John sagde, flot at I sagde fra og blev i
havn, det skulle vi alle have gjort i dette vejr, præmien var en ramme øl til deling med alle.
Sidste plads præmien var en bog om trim, den gik til en Luffesejler der ikke kunne få båden til at
sejle optimalt i blæsevejret.
Efter præmieoverrækkelsen var der dømt tid til en “morfar” det havde været en kold, våd og hård
dag på vandet.
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Kl. 18:00 mødtes vi alle til madlavning og borddækning i klubhuser, det var ikke vejr til at grille, så
vi benyttede køkkenet i klubhuset.

Vi havde en hyggelig aften, hvor vi bla. fik hilst på Luffe 185 fra Jyllinge som var med for første
gang.
Susanne havde igen lave oplæg til gætteleg som vi alle gik meget op i for der var jo en
vandrepræmie.
Der blev holdt generalforsamling som forløb i god ro og orden, Luffedronningen aflagde beretning
om hvad der var sket i løbet af år.
Der blev aftalt at vi mødes igen til Luffetræf den 2+3+4 september 2016 i Frederiksværk.
Den forhenværende sekretær lovede at hans kone vil bage igen til næste år.
Alle takkede Luffedronningen for hendes initiativ og planlæg af luffetræffet igen i år,
Lars og John for planlægning og tilrettelæggelse af Luffe ludo sejladsen og ikke mindst
Luffeklubben skal have en stor tak for sponsorat til vores årlige træf.
Søndag formiddag blæste det stadig meget, vi brugte vente tiden til at gå på opdagelse i hinandens
både for at se om der var lavet noget nyt.
Der blev også brugt meget tid på at tjekke vejrmelding... skal vi sejle eller vente en time, bliver til i
morgen eller hvad?
Kl. 13 sejlede de første og vi andre fulgte efter... slut med dette års Luffetræf, vi ses til næste år
gerne med flere deltagere.
Jeg vil gerne ønske alle en glædelig jul og et godt Nytår.
Hanne
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Luffetræf 18. – 21. august, 2016:
Et af bestyrelsens nye tiltag for sæson 2016 er et Luffetræf for samtlige Luffe både. Vi har på
nuværende tidspunkt indgået aftale med Juelsminde Sejlklub vedr. den fysiske placering og hjælp
med den praktiske afholdelse af dette træf, og klubbens planlægningen af træffet er pt. under
opstart.
Idéen med dette træf er



at afholde Dansk Mesterskab for Luffe 37, såfremt der er tilstrækkelig tilslutning,
samt et træf for alle Luffe både hvor det sociale samvær vil være i højsædet. Vi vil muligvis
prøve med lidt kapsejlads på DH basis, eventuelt efter 2-3 star konceptet mm – men mere
herom senere.

Såfremt dette har din interesse - og det håber vi meget at det har - så reserver allerede nu weekenden
den 18. – 21. august 2016. Du kan læse lidt mere på Juelsminde Sejlklubs hjemmesiden hvor du
også løbende kan blive holdt opdateret på arrangementet, men du vil også i løbet af foråret kunne
finde mere nyt både på vores facebook side og på vores hjemmeside.
Se Juelsminde Sejlklubs link her: http://www.juelsmindesejlklub.dk/info/forside.asp

Bestyrelsen:
Bestyrelsen vil gerne takke Peter Arnhild for hans store indsats igennem de seneste år og ønsker
ham god vind fremover.
Som nyt bestyrelsesmedlem blev Stefan Hummel (Luffe 37) valgt på generalforsamlingen.
Bestyrelsen har konstitueret sig således:
Formand: Søren Christiansen (sc@cleancarpet.dk) )Luffe 3-6)
Næstformand / sekretær: Tom Andersen (TAndersen@danfoss.com) (Luffe 40.04)
Kasserer: Peter Martinussen (martinique@pc.dk) (Luffe 37)
Bestyrelsesmedlem /Facebook ansvarlig: Stefan Hummel (hummel@dadlnet.dk) (Luffe 37)
Bestyrelsesmedlem / Web administrator: Marianne Scheufens (map@techright.dk) (Luffe 43DS)

Bestyrelsen ønsker alle Glædelig
Jul samt et Godt Nytår

