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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)

Kontingent
Sidst i januar eller først i februar sender kassereren mail til alle de medlemmer, som skal betale
kontingent for at fortsætte deres medlemskab i 2020.
Første-års-medlemmer og andre som er kontingentfrie modtager ikke mail.
Kassereren modtager gerne besked, hvis du har solgt din båd eller af anden årsag ikke ønsker
at forny dit medlemskab.
Klubben har ikke en egentlig betalingsfrist for kontingent, men ifølge lovene slettes
medlemmer, som ikke har betalt senest d. 1. maj.

Referat fra ordinær generalforsamling i Luffeklubben lørdag den
9. november 2019 kl. 13.00 – 14.00 i Kolding Sejlklub.
Deltagere:
12 både repræsenteret:
Luffe 3.6 nr. 363
Luffe 37 nr. 12 - 53 – 76 - 108 – 151 - 177 - 194
Luffe 40 nr. 9
Luffe 40.04 nr. 22.
Luffe 43 DS nr. 107
Luffe 45 nr. 2
Dagsorden:
1. Valg af dirigent – Ove G. Rasmussen foreslået og valgt.

2. Formandens beretning
Lidt tilbageblik på historien. Det havde vi sidste år og det værste er vel Peter Martinussen har 25 års
jubilæum 2020. Der vælger han at gå fra som kasserer. Jeg har det jo sådan i et så langt ægteskab,
hvorfor ikke nå guldbrylluppet – Peter – kan vi få dig til at blive?
Medlemstallet er mindre jævnt stigende end tidligere, måske fordi Marianne har sejlet en del i
skærgården i sommer og ligget for anker i stedet for at gå moleræs i havnene. Pt har vi ca 60
medlemmer.
Luffeklubben prøver stadig at være synlige på facebook og hjemmeside, men det nye klubtøj er
også en måde at promovere klubben på. Der har i år været endnu en bestillingsrunde, da mange
opdagede, de havde overset tilbuddet. Stor tak til Jer der har stået for bestilling og distribuering af
såvel kasketter som trøjer.
Luffe-træf: Ved Isefjorden var aktive i år.
Der har været afholdt et bestyrelsesmøde i forsæsonen ifm bådudstilling i Fredericia.
Kapsejlads resultater:
• Palby Fyn Cup

•
•

Luffe 43, Luffe 44, Luffe 3.6?, Luffe 40, Luffe 4004, fuldførte
CFR enkelt L37 no 2 i sit løb SICO Troense

•
•
•

Aarhus Twostar – svært af finde resultater
Mors rundt – Søren?
Als rundt – ingen opdateret hjemmeside

•

Silverrudder – 7 tilmeldte. 5 gnf. Ingen udgået, 2 ikke startet. XL dominerer. 1 L37 Fl
andres, L40DNC, L48 xl no 3 phoenix, L43DS BS 22, L44 23, L43 24, L43 DNC

Nytænkning ifm. luffeklubben. Indbyde til fælles middag – indbyde til præsentation af nybygget
båd – skal vi gøre noget?

3. Årsregnskab
Peter gennemgik regnskabet, som blev godkendt

4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, kr. 300.
Dette blev vedtaget.
5. Indkomne forslag
Intet
6. Valg af formand. (Marianne Scheufens modtager genvalg).
Marianne blev genvalgt med akklamation.
7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
Valg af to bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
Tom Andersen og Peer Radich Johansen genvalgt

Suppleant Palle Christensen genvalgt
Michael Kjær (37, DEN 177), genvalgt

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor Ejnar Larsen genvalgt
Suppleant John Munk genvalgt

9. Love og klassebestemmelser
Bestyrelsen fremlagde følgende lovændringer. Baggrunden er sidste års generalforsamlings
beslutning om at formalisere medlemmers ægtefæller/samleveres valgbarhed til bestyrelsen.
§3 stk. a) nuværende tekst:
I klubben optages alle ejere af Luffe både som aktive medlemmer. Samtlige medlemmer skal desuden være medlem
af en sejlklub tilsluttet Dansk Sejlunion, eller en hermed ligestillet udenlandsk sejlklub. Som passive medlemmer
uden stemmeret optages alle interesserede.

Ændres til:
I klubben optages alle ejere af Luffe både som aktive medlemmer. Samtlige medlemmer skal desuden være medlem
af en sejlklub tilsluttet Dansk Sejlunion, eller en hermed ligestillet udenlandsk sejlklub. Som passive medlemmer
uden stemmeret optages alle interesserede. Et aktivt medlems ægtefælle/samlever kan vælges til bestyrelsen, men
det aktive medlem og dennes ægtefælle/samlever har dog kun én stemme på generalforsamlingen.

§7 stk. a) nuværende tekst:
Klubben ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5 medlemmer.

Ændres til:
Klubben ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5 medlemmer.
Valgbar til bestyrelsen er alle aktive medlemmer eller et aktivt medlems ægtefælle/samlever. Dog kan kun én af
disse vælges til bestyrelsen.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Da der ikke var mødt tilstrækkeligt antal medlemmer op til at
forslaget kunne vedtages direkte, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling iflg.
vedtægterne.

10. Eventuelt
Det blev drøftet, hvilke sejladser, klubben vil satse på. Et stort antal sejladser blev nævnt.
Bestyrelsen arbejder videre med dette oplæg.
Træf den første weekend i september bliver fortsat.
Øl i teltet aftenen inden Fyn Cup. Kassereren opfordrede til, at én af deltagerne tager teten og
lægger ud og derefter sender bilag til kassereren til refundering.
Der blev foreslået at vi indfører Ægteskabskontingent og gastemedlemskab.
Tak til Ove for at lede generalforsamlingen igennem dagsordenen I god ro og orden.
Referent: Peter Martinussen/ november 2019.

Als Rundt 2+2 2019, Luffe 45 Opalen
Herunder en beretning fra en ”social” kapsejlads arrangeret af Sønderborg Yachtklub ud fra 2-star
konceptet, men med større vægt på det social samvær end det at sejle kapsejlads.
Sejladsen blev som et forsøg afviklet i 2018 med 25 deltager og nu igen i 2019 med 36 deltager.
Konceptet bag Als Rundt 2 + 2 er at sejladsen afvikles i to etaper, første dag fra Sønderborg sydøst
over til Mommark (17 sm) og anden dag fortsættes fra Mommark og nord om Als tilbage til
Sønderborg (27 sm).
Det andet 2-tal henfører til at der kun må være 2 personer ombord på bådene, og specielt i 2019 har
sejladsen udviklet sig til at størstedelen af deltagerne er ægtepar / mand/kvinde besætning.
Sejladsen starter lørdag morgen kl 8.30 med fælles morgenbord og lidt instruktioner til sejladsen.
Selve sejladsen afvikles med forudberegnet handicap, dvs mindste båd starter først og største båd
sidst. I teorien kommer alle samtidigt i mål men det virker ikke helt i praksis!
Første start går kl 10.00 og selvom der er tale om en ”social” kapsejlads, så kommer de gamle
kapsejlads gener til live så snart startskuddet går.
Lotte og jeg sejlede i Opalen, vores Luffe 45, og startede 3. sidst, kort før en lokal XP44 samt en 35
fods kulfiber racer. Vi havde kryds ud mod Pøls Rev (12 sm) i 3-5 m/s og vi var meget spændte på
hvorledes vi ville klare os mod de 2 både som startede lige efter os. Det gik over alt forventning – vi
sejlede klart fra XP44 og fulgtes hele vejen med kulfiber raceren. Det gik faktisk så godt at vi var i
mål som nr 2, kun slået af kulfiber raceren som sejlede en smule fra os på læns fra Pølsrev til
Mommark (5 sm).

Med kun 2 mand ombord havde vi nok at se til i en 45 fods båd, men sejladsen gik over alle
forventninger og Lotte trimmede alt det bedste hun har lært!

Vi var i mål ved 15-tiden så der var lige tid til øl-samling i Opalens cockpit og kl 17.00 var der så
fælles ølsmagning af ”Jacobsen øl” i fest teltet.
Kl 18.30 startede middagen som stod på helstegt gris med alt godt tilbehør, festlige taler, præmie
uddeling (en fl vin) for dagens sejlads og hyggeligt samvær. Karsten Koch, ejer af Mommark
Marina, havde arrangeret en fantastisk eftermiddag / aften for os og sluttede aftenen med at spille
op til dans. Da flertallet af deltagerne efterhånden er noget gråhåret ebbede festen ud vil 23-tiden, vi
skulle jo op igen næste morgen for at sejle videre.
Søndag morgen vågnede vi til let regn og frisk vind. Der var gratis rundstykker til alle, dog til
indtagelse i egne både. 1. start gik kl 10.00 igen i forskudt handicap start og vi startede i Opalen ca
kl 11.00.
Vi havde kryds i 10-12 m/2 fra Mommark og helt om til hjørnet ind mod Dyvig og igen sejlede
Opalen helt fantastisk. Vi sejlede klart fra XP44’ samt også kulfiber raceren og indhentede stille og
roligt de både som startede foran os. Vi kom i mål som 4.båd, slået af en Luffe 40 samt to X-332.
Resultatet for de 2 dage blev at Luffe 40 vandt overalt med Opalen som nr 2. Derefter kom kulfiber
raceren samt et skov af X-både (ca 15 deltagere i alle størrelser). Dejligt at se at de 2 eneste Luffe
både sluttede nr1 og 2!
Vi havde en fantastisk weekend og er helt klart med igen i 2020 hvor deltager antallet nok stiger
igen – men pga Mommark Marina’s størrelse vil der nok ligge en begrænsning på ca 45 deltager.
Formålet at stadig samværet med alle de øvrige deltagere, men jeg vil tro at besætningen på Opalen
vil gøre hvad vi kan for at gentage 2019 resultatet.
De bedste sejlerhilsner fra Lotte og Tom i Opalen, Luffe 45 nr. 10.

Fyn Cup 2019 med DEN 177 - Sutten
Frisk vind fra V-SV indbød til en klassik start på kryds med Fyn om bagbord.
På Sutten besluttede vi at lægge os i nærheden af det styrbords startmærke men uden at
kæmpe for at være helt deroppe – så hellere ligge lidt nede med god fart og færre at slås med.
Det lykkedes ikke; vi endte med at komme fra start i helt perfekt position helt oppe ved
mærket ;-)
Vi så fra start ud til at trække fint fra de øvrige 37’ere, og hele tiden var der X-332’ere omkring
os, så vi kunne vurdere værdien af et slag mod bagbord eller styrbord – og så havde vi hele
tiden, så vidt muligt, et øje på Eva, som vi så som største konkurrent.
Ved Tragten var vi noget i tvivl, om vi skulle holde os langs Fyn eller søge mod Jylland; vi valgte
det første (som så ofte før) og havde også Den Røde Løber i nærheden – så helt galt var det
nok ikke…
Ungdommens lokalkendskab i Snævringen fornægtede sig ikke, og der blev lagt yderligere
afstand til de øvrige 37’ere. Også Orkanen (skippers gamle sejlerbuddy fra Kolding) kendte
tydeligvis ”det gyldne spor” og trak fra Den Røde Løber.
Fra Bredningen til Lyø blev en evindelig kamp med Kraken og X-CELERATOR, de to forreste X332. På Sutten blev vi enige om at trække sætning af skæringsspiler, til vi var komfortabelt fri
af Torø Rev, og det var nok lidt sent (set i forhold til de to X-332’ere).
Efter Torø Rev gik det lystigt mod Helnæs, Horne og Lyø. Selv på platlænseren i det sydfynske
valgte vi at nøjes med skæringsspileren – i den friske vind følte vi ikke behov for at udfordre
skæbnen med maxspiler (vi var tæt på at vælte et par gange…).
Efter Ørodde gik de fleste – herunder også Sutten – i stå i et vindhul. Pludselig kom Eva
blæsende bagfra. Heldigvis gik de også i stå, men på vejen ud til Thurø Rev med spiler havde vi
dem lige i kølvandet.
Med kurs mod Storebæltsbroen gik det galt. Vi kunne ikke finde det rigtige trim med slæk på
genuaen, og vi måtte se Eva glide forbi. Kort efter satte de code-0 (eller code-1?), og så var de
væk.
Fra Sprogø spidsede vinden til en frisk bidevind mod Fynshoved – Sutten stadig med genua. Vi
var meget i tvivl, om det kunne betale sig at skifte til fok – måske dovenskaben sejrede? Så
fedt er det jo heller ikke at ligge på fordækket og bjerge en genua i mørke og høj søgang…
Samtidig havde vi desværre ikke fået planlagt hvil godt nok, så tungeste mand måtte give op og
gå under dæk, hvor vi havde allermest brug for bøfvægt.
Da det lysnede ved Fynshoved, kunne vi skimte Eva i det fjerne – det ar bestemt ikke særligt
opløftende :-/ Vi holdt på men var uden chance for at genvinde det tabte, og efter et lidet
spændende kryds hen over Nordfyn måtte vi se os slået af Eva – tillykke til dem.
Michael Jorsal – Luffe 37 DEN 177 Sutten

L U F F E K L U B B E N
REGNSKAB FOR PERIODEN 1. oktober 2018 - 30. september 2019.
RESULTATOPGØRELSE
INDTÆGER:
Kontingent aktive medlemmer ...................
Salg af tøj ...................................
INDTÆGTER IALT

16.496
2.600
19.096

UDGIFTER:
Stævneudgifter ................................
Køb af tøj ....................................
Profiltøj til medlemmer .......................
Internet ......................................
Porto og gebyrer ..............................
Møder .........................................
UDGIFTER I ALT ................................

4.760
2.226
17.504
3.498
4.570
5.115
37.673

ÅRETS RESULTAT ................................. ÷ 18.577
BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2019
AKTIVER
INDESTÅENDER:
Sparekassen Fyn kto. 518085 ...................
INDESTÅENDER I ALT .............................

4.628
4.628

Tøjbeholdning .................................

7.296

AKTIVER I ALT .................................... 11.924
PASSIVER
EGENKAPITAL:
Egenkapital pr. 30.sept. 2018 .................
Årets resultat ................................

28.191
÷ 18.577

EGENKAPITAL PR. 30. SEPTEMBER 2019 ...............

9.614

KORTFRISTET GÆLD
Forudbetalt kontingent ........................
Skyldige omkostninger .........................

300
2.010

PASSIVER I ALT ................................

11.924

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Luffeklubben
Mandag den 16. december 2019 hos kassereren.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent – Peter Martinussen foreslået og valgt.
2. Endelig vedtagelse af lovændring af §3 og §7
§3 stk. a) nuværende tekst:
I klubben optages alle ejere af Luffe både som aktive medlemmer. Samtlige medlemmer skal desuden være medlem
af en sejlklub tilsluttet Dansk Sejlunion, eller en hermed ligestillet udenlandsk sejlklub. Som passive medlemmer
uden stemmeret optages alle interesserede.

Ændres til:
I klubben optages alle ejere af Luffe både som aktive medlemmer. Samtlige medlemmer skal desuden være medlem
af en sejlklub tilsluttet Dansk Sejlunion, eller en hermed ligestillet udenlandsk sejlklub. Som passive medlemmer
uden stemmeret optages alle interesserede. Et aktivt medlems ægtefælle/samlever kan vælges til bestyrelsen, men
det aktive medlem og dennes ægtefælle/samlever har dog kun én stemme på generalforsamlingen.

§7 stk. a) nuværende tekst:
Klubben ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5 medlemmer.

Ændres til:
Klubben ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5 medlemmer.
Valgbar til bestyrelsen er alle aktive medlemmer eller et aktivt medlems ægtefælle/samlever. Dog kan kun én af
disse vælges til bestyrelsen.

Følgende 19 medlemmer havde via fuldmagt bemyndiget Peter Martinussen til at stemme for
forslaget:
37 - D 12
37 - D 16
37 - D 30
37 - D 53
37 - D 65
37 - D 74
37 - D 115
37 - D 136
37 - D 164
37 - D 177

Georg Thuesen
Them Dreyer
Jan Schou Petersen
Peer Radich Johansen
Peter Jørgensen
Henning Hansen
Jens Lorentzen
Palle Christensen
Flemming Andreasen
Michael Kjær Jorsal

3.6 - D 363
40 - D 9
40.04 - D 39
40.04 - D 723
43DS - D 107
44 - D 33
45 - D 2
45 – D 4510
37 - D 194

Søren Christiansen
Mads Peder Gersdorff Korsgaard
Morten Hallum
Jens Erik Nordlund Thage
Birger Scheufens
Hans Sandgren Jakobsen
Ove G. Rasmussen
Tom Andersen
Ejnar Callesen

Forslaget blev således vedtaget med 20 stemmer for og den ændrede lovtekst er gældende.
Ingen stemte imod.
3. Eventuelt
De opdaterede love vil snart være tilgængelige på klubbens hjemmeside
Dirigenten takkede for god ro og orden på generalforsamlingen og afsluttede denne.
Referent: Peter Martinussen/ december 2019

Luffe 37 skydekappegarage
I nyhedsbrevet har vi tidligere skrevet om dette tilbud til Luffe 37-ejere. Formen er nu i Luffeklubbens
varetægt, så hvis nogen 37-ejere er interesserede, så henvend dig til kassereren på martinique@pc.dk.

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.

Luffe 37 klassen vil mere - rykker DM til Aarhus Festuge Cup i 2020
Nu skal det uofficielle Luffe 37 DM have en ny start. Det skal kickstartes under Aarhus
Festuge Cup, hvor der i september i det Internationale Sejlsportscenter lokkes med god
musik og stemning.
Der skal være mere gang i vores Luffe 37 klasse. Det er efterhånden 8 år siden, der har været
afholdt et DM og det skal der ændres på.
I år samler vi derfor alle interesserede Luffe 37 ejere til uofficielt DM og klassemesterskab i smilets
by, hvor stævnet holdes som en del af Århus Festuge Sejladserne i weekenden 5.-6. september
2020.
”Det er efterhånden et godt stykke tid siden der har været afholdt sådan en sejlads for Luffe 37
klassen og vi håber at mange har lyst til at være med denne weekend, hvor det er sjov på vandet
der er i fokus. Vi har præmier til den Luffe 37 der sejler længst for at være med, den Luffe 37, der
har flest piger med og andre sjove overraskelser til deltagerne”, siger medarrangør fra Sejlklubben
Ebeltoft Vig, Jakob Jespersen, der selv lige har købt en godt brugt Luffe 37 i Holland.

Lokker med musik og hygge
”Familie og besætning kan benytte lejligheden til høre lidt god musik på festugen og hygge både
før og efter sejladserne. Det skal være sjovt at sejle kapsejlads og vi vil gerne have nye sejlere og
uerfarne besætninger med til vores klassemesterskab, hvor der virkeligt er plads til at alle kan få
nogle sjove og lærerige dage sammen på vandet”, forklarer Jakob Jespersen.
Lørdag aften er der fælles middag sammen med alle de andre klasser i Århus Sejlklub i det
Internationale Sejlsportscenter.
Der er et generationsskifte igang indenfor alle både og selvfølgeligt også i Luffe 37 klassen. Det er
derfor vigtigt at vi sikrer at de nye ejere bliver budt ordentligt velkommen i klassen og får mulighed
for at deltage i arrangementer sammen med resten af "familien".
Man kan melde sig til stævnet ved at kontakte Jakob på 21249966.

Referat, Fjordluffetræf 2019
Lørdag d. 7. september – søndag d. 8. september 2019

Årets Fjordluffetræf afholdtes som så mange gange før i Frederiksværk, første weekend i september.
5 både ankom allerede fredag – en 40.04’er og fire 37’er. Yderligere fire Luffe 37èr sluttede sig til i løbet af lørdagen.
Programmet for arrangement:
Lørdag d. 7.
kl. 10:00 Skippermøde v. John og Lars. Gitte bød på ”en lille en” – Italiensk Averna.
kl. 11:00 Start til Luffe Ludo.
kl. 12:00 Præmieoverrækkelse.
kl. 16:00 Tour de Luffe - er der foretaget ny investeringer siden sidst :)
kl. 18:00 Grillen tændes.
kl. 18:00 Borddækning.
kl. 19:00 Så burde grillen være klar :)
kl. 21:00 Årets Quiz ved Susanne
Søndag d.8.
kl. 9:00 Fælles morgenmad
Følgende både var repræsenteret:
Cassiopeia
Rith
Samba
Storm
Miss Munk
Zoar
Nille
Esmeralda
Logic – vi siger hjertelig velkommen

Luffe-Ludo sejlads
Hver båd fik udleveret en stor kuvert med
navigationskort og 5 mindre kuverter, der skulle
åbnes ved hvert mærke.
For ikke at genere Frederiksværk Sejlklubs egen
for at give den netop ankomne båd Logic (der kom
fra Skælskør! – eller var det Jyllinge?) blev start
11.15. I virkeligheden startede vi nok først lidt
Samba valgte at blive liggende på den gode plads
gasten ikke lige var i form til at hive og slide i
kaptajnen sejlede med som gast hos Cassiopeia.

kapsejlads og
sejlende helt
fastsat til kl.
senere.
ved kajen, da
skøderne -

Vi startede i alfabetisk respit og sejladsen foregik i
fint tempo, i
en for Luffer, fantastisk 6m/s vind. Der var god tid
til at beundre
OG fotografere de smukke både OG kontrollere, at
ingen
besætningsmedlemmer åbnede kuverter før tid!!
Kuverterne indeholdt anvisninger som: Rund
næste mærke
i nummerorden: D55, D100… osv.;
den største Luffe skal dreje 360 grader rundt om
sig selv ved
næste mærke; den bageste Luffe skal sejle først
over
målstregen osv.
Kilde til stor undren undervejs var: HVOR er kaptajnen fra STORMs admiralhat blevet af ?? Ja, ja, man skal ikke falde
for meget ved siden af ”plejer” før det bliver påtalt. Flere ”sjove” hatte blev efterlyst! – vi glæder os til næste års
”hatte-mode”.

Efter en kort votering erklærede sejl-udvalget Nille som vinder. 1.præmien var en stormfok (ja, kom ikke og sig at
medlemmerne af sejl-udvalget er nærige - eller var det fordi de trængte til at få ryddet op på loftet!!?). Det blev
foreslået at stormfokken skulle gå som ”vandre pokal” – men som en deltager tørt bemærkede: ”Hvis det er vejr til
stormfok, skal man blive i havn”! 2. præmien gik til Logic, der fik et Ludo spil, så de kunne lære spillet endnu bedre at
kende i vinterens løb. Logic`s besætning blev rost for at gå frisk til sejladsen blot få minutter efter ankomst til
Frederiksværk, det blev også bemærket at de var stået op kl. 6 om morgenen for at være fremme inden start –
RESPEKT for det!!
Efter frokost og en uvant og forbavsende stilhed på havnen – kun enkelte snorkelyde kunne høres - var det tid til
”Tour de Luffe”.
Vi besøgte hinandens både, hvor vi beundrede og diskuterede nye tiltag og gode ideer.
Zoar`s ”halve” cock-pit telt blev sat op og beundret – Samba kunne fremvise nyt oliefyr og Esmeralda ”fremviste”
iskold ”Esmeralda-vin” og chips!!

Aftenen
Helt efter planen var grillen klar ved 19-tiden. Forinden var det store bord dækket, kartoflerne forkogt, salaterne
blandet og vinen trukket op og smagt til.
Middagen var som altid fantastisk god. Alle fik lige præcis hvad de havde ønsket sig og alt var tilberedt lige som
ønsket. De serverede vine m.m. var af udsøgt kvalitet og i absolut passende mængde.

På et tidspunkt under middagen afholdtes:

Generalforsamling
Generalforsamlingen blev afholdt ved formanden: Fjord Luffe Dronningen, (lyder det borgerlige navn: Gitte), der
takkede for det store fremmøde og den gode stemning og hun bød særligt velkommen til Claus og Lone fra Logic (det
forlød at de var blevet ”lagt i benlås” for at give tilsagn om at deltage). Formanden fortalte at det er 13. år i træk at
Fjordluffe træffet afholdes – godt gået!!
Generalforsamlingen blev adspurgt om tidspunktet for afholdelse af træffet er det rigtige og følgende blev vedtaget:
Træffet afholdes den weekend, hvori den første lørdag i september indgår. Desuden blev det bragt på bane, om
Luffe-Ludo-sejladsen skal rykkes til om eftermiddagen – men det blev hurtigt afgjort: det kan jo SLET ikke la sig gøre!
– Programmet vil skride og ikke mindst middagsluren vil besætningerne i givet fald gå glip af!!
Formanden blev som vanligt genvalgt ved stor applaus.

Årets quiz
Der var mange gode, morsomme og kryptiske spørgsmål og svarmuligheder:
1.Hvor mange handelsskibe sejler gennem Storebælt om året?
a) 20.000
b) 30.000
c) 40.000

Svar: c

2. Hvor ligger Luffes gård?
a) Karrebæksminde

Svar: c

b) Vordingborg

c) Stege

3. Hvor mange Luffe37 har Oluf produceret siden 1979
a) 215
b) 220
c) 223

Svar: b

4. Hvilken båd sejler blærerøven Mads Christensen i?
a) IMX40
b) x46
c) Knierim 48

Svar: a

5. Hvilken havn er dyrest havnepenge?
a) Marstal
b) Reersø
c) Tunø

Svar: c

6. Hvad hedder et pælestik på fransk?
a) Noeud de pole b) Noeud de chaise

Svar: b (vistnok)

c) Noeudd de cape

7. Hvad betyder den røde stage ved Orø - ”Skinkelmæren”?
a) navn på en adelsslægt med tilknytning til Orø
b) en letlevende kvinde med bred hofter
c) mæren er oldnordisk for ”havstok”

Svar: c

8. hvilken Luffe har tilnavnet ”toilet-luffen”?
a) Zoar
b) Miss Munk
c) Cassiopeia

Svar: b

9. Hvis en flaske gin og en ramme øl lægges I depot syd for den norske grænse hos Miss Munk, hvor meget kommer
så retur?
a) Ingenting
b) Gin`en
c) Det hele
Svar: c

Vinder af Quizzen blev John fra ”Miss Munk” med 7 rigtige. Han vandt en ordentlig omgang flødeboller, mens
”vandrebogen”: ”Elsker til vanvid” gik til Hanne fra ”Samba”.
Så var det tid til Irish Coffee kage som Hanne havde bagt, slik som Lars hældte op med rund hånd og flødebollepræmien som John sendte rundt.
Resten af aftenen fortsatte i den sædvanlige stil med (løgne-)historier, gas og rigtig god hygge – som vi alle ved, kun
opnås blandt de bedste mennesker – Luffe sejlere.
Søndag morgen
Morgenkaffe i klubhuset kl. 9:00 med efterfølgende opvask (i hånden!) og oprydning, fejning af gulv osv.
Luffe-sejlere rydder naturligvis op efter sig – vi skulle jo gerne få lov til at benytte klubhuset til næste år også!
Slut på en dejlig weekend i dejligt selskab og det flotteste vejr set i Luffetræffets historie.
Vi ses forhåbentlig alle, til en ny og dejlig sejlsæson i 2020.
Referent Agnete, Nille

