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Tilbud på Raymarine instrumenter fra Luffe Yachts
Oluf og Robert har sammen med Raymarine strikket nogle gode tilbud på instrumenter sammen. Tilbuddet
er vedhæftet mailen sammen med nyhedsbrevet.

Bestyrelsens tanker om klubbens fremtidige virke
Tanken med Luffeklubben er at have et sted hvor man kan mødes med ligesindede, som også er bidt af de
skønne Luffe-både, både rent fysisk og socialt ifm. diverse arrangementer, men også via medier som
Facebook og Luffeklubbens hjemmeside.
Vi tror at tiden er løbet fra store kapsejladsarrangementer som klassemesterskab mm. og tror mere på at
Luffeklubbens bestyrelse skal arbejde på at foreningens medlemmer har mulighed for at mødes til hyggeligt
samvær, hvor vi kan tale om vore skønne både, udveksle erfaringer, idéer til forbedringer, ideér til feriemål
mm. Disse møder kan f. eks. være forudbestemt af bestyrelsen - i udvalgte weekender i på forhånd oplyste
havne rundt i landet - uden at der skal arrangeres særligt meget praktisk, andet end at man f. eks. mødes
ved havnens grill mm.
Som erstatning / afløser for det mange årige klassemesterskab for Luffe 37 kan Luffeklubben også anbefale
at man mødes og deltager i få udvalgte doublehand / to-star sejladser som i disse år er blevet meget
populære (noget med mindre bøvl med besætning osv.).
Derudover vil vi arbejde med at undersøge om der er basis for et LUFFE-CUP – et stævne for alle typer
Luffe-både – med både socialt samvær og sejladser.

Bestyrelsen har flg. visioner for fremtiden:
- Samlingspunkt for alle Luffesejlere, også uden for Danmark. Der er rigtig mange Luffer i nabolandene, som
vi ønsker kontakt med.
- Luffeklubben arbejder p.t. med at få kontakt til alle Luffeejere, dels ved v.h.a. Luffeyachtkartotek, og dels
med brochureuddeling via moleræs i sommerperioden.
- De sociale medier( facebook/hjemmeside) vil være grundstenen for kommunikation, det er jo her vi kan
“slå informationer op” om mulige arrangementer, tekniske spørgsmål vedr. vores både. osv.
- Luffeklubbens mål er 200 medlemmer (der er bygget over 600 Luffe-både)
Husk på, at et stort kendskab til disse velsejlende, smukke både, også giver et socialt sammenhold, som
igen vil øge efterspørgslen på nye og brugte både

Vores hjemmeside er desværre sandet til i spam og virus og er derfor blevet blokeret.
Vi arbejder på at få en ny hjemmeside konstrueret. Det bliver på adressen www.luffeklubben.dk. Nærmere
herom kommer senere. Indtil videre benytter vi vores Facebook gruppe:
https://www.facebook.com/pages/Luffe-Klubben/509858105708326?fref=ts

Vi afholder bestyrelsesmøde sidst i januar. Input og forslag til mødet modtages gerne.

Kontingentindbetaling 2015
Så er det tid til at betale kontingent til Luffe Klubben for det kommende år
Nye medlemmer er kontingentfrie det første år.
Kontingentet er uændret, kr. 300,- som du senest d. 10. januar 2015 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.

Einzahlung von Mitgliedsbeitrag 2015
Der Mitgliedsbeitrag beträgt DKK 300,- oder 40 Euro. Bitte am spätestens d. 10. Januar 2015 zahlen.
Es ist jetzt die Zeit für 2015 zu bezaheln. Für Neue Mitgliedern ist das erste Jahr beitragsfrei.
Es gibt zwei Möglichkeiten für Bezahlung:
1. Lassen Sie Ihre Bank eine SWIFT Überführung mit folgende Auskünfte machen:
Swiftcode: SPNODK 22
IBAN kontonr.: DK7008280000518085
2. Senden Sie 40 Euro oder DKK 300,- in ein Brief zum Kassenwart:
Peter Martinussen
Hellerupvej 5
DK-5750 Ringe
Dänemark.

Præsentation af den nye bestyrelse:
Formand: Søren Christiansen (sc@cleancarpet.dk)
Søren fra Struer har haft 2 Luffe 37’ere, men begge er solgt og han går nu og venter på en ny
3.6’er, som bliver leveret fra Luffe Yachts i januar.
Næstformand: Tom Andersen (TAndersen@danfoss.com)
Tom, og hustruen Lotte, sejler i Luffe 40.04, ”Opalen” (nr7) som har fast liggeplads i Augustenborg
på Als. Har været bestyrelsesmedlem i 1 år og købte den første Luffe-båd i 2000 (Luffe 37 nr. 79).
Har tidligere sejlet en del kapsejlads men er nu mere og mere gået over til tursejlads.
Kasserer: Peter Martinussen (martinique@pc.dk)
Peter sejler den navnkundige Luffe 37 ”Martinique” af Kerteminde og har været kasserer i
Luffeklubben i 20 år.
Bestyrelsesmedlem: Peter Arnhild (peter@arnhild.dk)
Peter sejler Luffe 40.04 DEN 56, Grace, sammen med hustruen Charlott e. De er hjemmehørende i
Ebeltoft
Bestyrelsesmedlem: Marianne Scheufens (map@techright.dk)
Sammen med Birger Scheufens sejler Marianne Luffe 43DS DEN 107 ”Rosanna” af Gilleleje. Birger
har tidligere haft 2 Luffe 37’ere ”Pink Lady” og ”Pinko”. Marianne har siddet i bestyrelsen i Gilleleje
sejlklub og er med-dommer ved den ugentlige klubmatch.

Bestyrelsen ønsker alle Luffe sejlere GOD JUL og GODT NYTÅR.

Referat
Fra Ordinær Generalforsamling i Luffeklubben
Søndag den 23. november 2014.
Tilstede ved generalforsamlingen var følgende medlemmer:
 Luffe 37 – DEN 12, DEN 76, DEN 108, DEN 136, DEN 192, DEN 194 og DEN 199
 Luffe 3.6 – DEN? (Sørens nye båd)
 Luffe 40.04 – DEN 7, DEN 29 og DEN 56
 Luffe 43 DS – DEN 107
 Luffe 45 – DEN 4502
1. Valg af dirigent
a. Bo Thuesen blev valg.
2. Formandens beretning
Da formanden ikke var tilstede gennemgik Søren årsberetningen.
a. Klassemesterskabet i Korsør blev aflyst. Oprindeligt var der 7-8 Luffe 37 tilmeldt men
efterfølgende faldt nogle stykker fra og til sidst var der kun tilmelding fra 4-5 både.
b. Palby Fyn Cup – Morten Galskov vinder vandrepokalen for 2014 med hurtigste Luffe
respettid.
c. 2-Star fra Århus havde 12 deltagende Luffer. Oluf havde arrangeret fællesbord i Ballen –
dette vil blive gentaget ved næste års 2-Star stævne. Deltagerne i dette stævne kan kun
opfordre andre Luffe-sejlere til at deltage – skøn sejlads, bla. perfekt til mand/kone sejlads.
d. I 2015 vil der ikke blive arrangeret et Luffe37 klassemesterskab, men i stedet for vil der
være mere fokus på sociale sammenkomster for luffe-sejlere. Bestyrelsen vil arbejde på at
fremme brugen af både Luffe-klubbens hjemmeside og facebook side.
e. Tommy afgår som web-master og afløser søges. Indtil videre påtager Søren sig at holde
siderne opdateret. En stor tak til Tommy for mange års ”tjeneste” og held og lykke med det
nye ejerskab af en X-båd!
f. Bo afgår som formand. Også en stor tak til Bo for i mange år at have trukket læsset i LuffeKlubben.
3. Årsregnskab
a. Peter fremlagde regnskabet for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014.
b. Årets resultat blev et overskud på 6.792 kr.
c. Ejenkapitalen er nu på 27.425 kr..
d. Årsregnskabet blev godkendt uden yderligere kommentarer.
4. Fastsættelse af kontingent for 2015
5. Indkomne forslag
a. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent (300 kr) som blev vedtaget.
6. Valg af formand, Bo Jensen, modtager ikke genvalg
a. Søren Christiansen blev valgt som ny formand og afløser Bo Jensen som ikke ønskede at
genopstille.
7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. Efter tur afgår:
a. Søren Christiansen (modtager genvalg)

Marianne Scheufens (Luffe 43 DS) indtræder som nyt bestyrelsesmedlem isf Søren som
blev valgt som formand.
b. Peter Martinussen (modtager genvalg)
Peter blev genvalgt.
c. Palle Christensen blev valgt som suppleant.
8. Valg af revisor og revisor suppleant
a. Ejnar Larsen blev genvalgt som revisor
b. John Munk blev valgt som revisor suppleant.
9. Love og klassebestemmelser
a. Luffe 37 klassereglerne er opdateret og der har ikke været ændringer siden sidste
generalforsamling. Mindstevægt på mast og bom er opdateret således de forskellige maste
producenter kan leve op til de fastsatte krav.
10. Eventuelt
a. Quantum Sails har udarbejdet en komplet brochere på sejl til Luffe 40.04, og tilbyder også
gerne sejl til de øvrige Luffe-både.
b. Der blev på generalforsamlingen spurgt ind til / foreslået at bestyrelsen kan arbejde på at
samle sejl-ordre for flere medlemmer – vil blive taget med til drøftelse i bestyrelsen.
c. Der blev på mødet drøftet om Luffe 37 sejlere skal udskifte genua’en med feks. en 110%
fok – pt. ingen afklaring.
d. Salg af Luffetøj – feks. udsende tilbud (og måleskemaer) i løbet af vinteren.
e. Oluf G – er ved at undersøge mulighed for at skaffe nye teakdæk til Luffe 37 fra Burma.
f. Hvordan får vi flere medlemmer?
i. Fokus på deltagere ved 2-star arrangementer
ii. Adgang til Luffe Yachts kundekartotek – Tom følger op med Robert.
iii. Bestyrelsen vil arbejde på at tilbyde 1.års gratis medlemskab af Luffe-klubben til
nye Luffe ejere, både via Luffe Yacht men også i det omfang det er muligt til nye
ejere af brugte Luffe både.
g. Fremtidige aktiviteter som bestyrelsen kan arbejde med:
i. Udarbejde aktivitetskalender med datoer for
1. Fyn Cup & 2-Star sejladser (Århus, Rungsted, Kerteminde..
2. Sommerferietræf rundt i landet
3. Lokale regions træf – f. eks. træf i Frederiksværk.
ii. Udsende nyhedsmail 3-4 gange årligt.
iii. Udsende e-mail reminder 1-2 uger før en Luffe aktivitet
iv. Mere fokus på Luffe-klubbens hjemmeside og Facebook – siderne skal være mere
levende med hyppigere opdateringer.

Referent: Tom Andersen, 23.11.2014.

