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Bestyrelsen i Luffeklubben:
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 Radich Johansen - Luffe 37 (peerradich@gmail.com)
Bestyrelsesmedlem: Marianne Scheufens - Luffe 43 DS (map@techright.dk)

Kontingent for 2018
Tiden nærmer sig, hvor kontingentet til Luffeklubben for 2018 skal indbetales. På generalforsamlingen i
efteråret blev det vedtaget at holde kontingentet uændret på kr. 300,- årligt, selvom klubben har en ret
stor kassebeholdning. Til gengæld var der flere ønsker om at pengene skulle gå tilbage til medlemmerne på
én eller anden måde. Dette arbejder bestyrelsen videre med, bl. a. i form af klubtøj.

De medlemmer, som ikke er kontingentfrie i dette regnskabsår, vil i løbet af
kort tid modtage en mail med kontingentopkrævning.

Referat fra Ordinær generalforsamling
i Luffeklubben
Lørdag den 11. november 2017 i Kolding Sejlklubs klublokaler.

Deltagere:
Luffe 37
Luffe 3.6,
Luffe 43 DS
Luffe 45,

Nr. 54, 76, 177, 184 og 194
Nr. 3
Nr. 107
Nr. 2 og 10.

Referat:
1. Valg af dirigent
Ejnar Callesen blev foreslået og valgt. Ejnar erklærede efterfølgende generalforsamling for lovligt
indkaldt.

2. Formandens beretning v. Søren Christiansen
Søren startede med slutningen
• Sæsonen sluttede af med et velbesøgt Luffetræf i Isefjorden, hvor der var 10 deltagende både som
afholdt ludo-sejlads, lidt kapsejlads og meget hyggeligt samvær. Se hele beretningen i seneste
version af Luffe nyt.
• Det kniber meget i resten af kredsene og Luffeklubbens bestyrelse har ingen beretninger om andre
efterårs træf.
• Klassemesterskab og Luffetræf blev forsøgt afholdt sammen med Super-DM i Nyborg i uge 33.
Nyborg Sejlforening havde lagt op til nogle flotte rammer men fra Luffeklubbens side blev vi
nødt til at aflyse, da vi kun havde 3 deltager i kapsejladsen og ingen tilmeldinger til Luffetræf.
• På trods af faldende antal deltagere generelt så har der dog været en del Luffe både med i
Sjælland Rundt, FynCup, Classic Fyn Rundt, Mors Rundt samt også i Two Star fra Århus.
• Ifm. FynCup har Luffeklubben haft følgende vindere (Luffe 37)
o Luffe 37 Classic – Vandrepokal for hurtigste båd i mål til Klaus Johansen, Skælskør.
o Klaus fik desuden vandre pokalerne for hurtigste Luffe 37 ved hhv. Gl. Lillebæltsbro og
først ved Svendborg.
o Morten Galskov vandt vandrepokalen for hurtigste Luffe efter DH.
• Facebook siden og Luffeklubbens hjemmeside er nu fuldt etableret og hele Luffeklubbens historik
er nu stort set opdateret på hjemmesiden. Vi opfordrer medlemmerne til at sende små- som store
historier således at vi kan holde både Facebook og hjemmesiden levende.
• Ifm. åbent hus hos Luffe Yachts lørdag den 11 november fik Oluf overrakt ”Guldluffen” ifm hans
70 års fødselsdag.
• Det er dejligt at se at der igen er et højt aktivitetsniveau på Luffe værftet hvor der lige nu er
nybyggeri i gang på Luffe 45, Luffe 48 og Luffe 58.
3. Årsregnskab
• Peter gennemgik regnskabet som efterfølgende blev godkendt.
Indtægter i alt
kr 19.561
Udgifter i alt
kr 6.486
Overskud
kr. 13.075
Kassebeholdning
kr. 45.909

4. Fastsættelse af kontingent
• Bestyrelsen havde 2 forslag lidt afhængig af aktivitetsniveau
o Halvering til 150 kr.
o Fortsætte med nuværende niveau (300kr).
• Der blev besluttet at fortsætte med uændret kontingent (300 kr.) men at bestyrelsen skal arbejde
videre med idéen om at hvert betalende medlem i 2018 kan få nyt klubtøj med Luffe logo. Bestyrelsen
arbejder videre med mulighederne og priser.
5. Indkomne forslag
• Der var ingen indkomne forslag
6. Valg af formand. (Søren Christiansen, modtager genvalg).

Genvalgt

7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. Efter tur afgår:
Tom Andersen (modtager genvalg)
Peer Radich (modtager genvalg).
Suppleant Palle Christensen (modtager genvalg)

Genvalgt
Genvalgt
Genvalgt

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor Ejnar Larsen (modtager genvalg)
Suppleant John Munk (modtager genvalg)

Genvalgt
Genvalgt

9. Love og klassebestemmelser
• De opdaterede Luffe 37 klasseregler samt Luffeklubbens vedtægter, som er fuldt afstemt med Dansk
Sejlunion, kan findes på vores hjemmeside.
10. Eventuelt
• En rækker emner relateret til Luffeklubbens aktivitetsniveau blev drøftet, herunder:
o Hvad skal vi med Luffeklubben – er nuværende aktivitetsniveau tilstrækkeligt. Bestyrelsen
værdsætter meget input fra medlemmerne.
o Fra bestyrelsens side gør vi ikke mere ved eventuel deltagelse i SuperDM
o Bestyrelsen, men hjælp af Luffe 37-sejler, Michael i DEN 177, vil prøve om vi kan få lidt
mere aktivitet / antal deltagere til FynCup fra Bogense, herunder socialt samvær i ølteltet
lørdag aften, eventuel kapsejlads med 2 / 3-star besætning o. lign.
o Marianne (43DS) tilbød hjælp såfremt der er interesse i et Luffetræf i sommerferien i
Gilleleje.
o Det er vigtigt at vi fastholder Luffeklubben som et fælles tilhørsforhold for Luffe sejlere – og
alle opfordres til yderligere aktivitet på Facebook og hjemmeside, f.eks. dele historier fra
Luffe sejlads, ferier, foto/video osv.
o Forslag på mødet var også, ud over tøj, at bruge formuen til en stor fest for alle medlemmer!
Ud fra ovenstående blev følgende aftalt:
o Bestyrelsen og Michael arbejder videre med FynCup aktiviteter / format.
o Bestyrelsen arbejder videre med tøj-idéen.
o Bestyrelsen arbejder videre med information vedr. den lukkede Luffeklub Facebook som
er etableret.
o Bestyrelsen arbejdere videre med idéen om festlig sammenkomst for alle luffe ejere som
er interesseret lørdag aften ifm. 2018 Åbent-hus arrangementet.

Ejnar sluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden og erklærede hermed
generalforsamlingen for afsluttet.
11 november 2017
Referent, Tom Andersen

Medlemsliste
PDF dokument med medlemmer pr. 1. oktober 2017 er vedhæftet mailen med dette nyhedsbrev.

Klubtøj
Som foreslået på generalforsamlingen arbejder bestyrelsen videre med idéen om en ny omgang klubtøj.

Lige nu går tankerne på at
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hvert medlem får 1 sweatshirt/hættetrøje samt 1 cap som del af kontingentet.
vi satser på super kvalitet, som kan holde i flere år.
det er en forudsætning at kontingent for 2018 er betalt inden bestilling.
der bliver mulighed for at bestille ekstra mod betaling.
ekstra leverancer betales sammen med bestilling
det bliver unisex modeller i str. Small til XXL
yderligere information udsendes i løbet af februar
sidste frist for bestilling bliver primo marts
tøjet leveres i løbet af april

Bestyrelsen modtager gerne idéer, gode tanker og forslag om tøj fra medlemmerne. Skriv mail til
map@techright.dk

Ny lukket Facebook gruppe
Klubben har oprettet en ny lukket 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 på siden.

Alle medlemmer og venner af klubben ønskes
GODT NYTÅR og GOD SEJLSÆSON

