
LM-KLUBBENS                       

ÅRSTRÆF 2021 
I BOGENSE 25-26-27 JUNI. 

 

 

 
 HVAD DU KAN FORVENTE UNDER TRÆFFET… 

 Oplevelser for skippere og gaster 

 Adgang til Bogense Svømmehal under træf dagene 

 Damernes tur til tøjbutikken ”Living de Lux” & 

mændenes tur til M/S Castor 

 Åben båd for publikum og træfdeltagere til inspiration 

 SAR demonstration fra redningseskadrille 722 

 Socialt samvær med hyggelig snak om alt mellem 

himmel og hav – og vores både 

 Træfmiddag med levende musik af duoen ”På Valsen” 

 Morgenbuffet søndag morgen.  
 



                            

 
 
 

Torsdag den 24: 
Anløb og tid til byvandring og hyggeligt samvær for fremmødte.  
 

Fredag den 25. juni: 
Kl. 0900-1300: 
Bogense byvandring og omegn på egen hånd.  
Kl. 1300-1500: 
Damernes udflugt går til Bogense Tøjbutik ”Living de Lux” som forhandler modetøj fra Franca. 
Herrernes udflugt går til M/S Castor af Bogense.  
Kl. 1500-1800 
Pause og opvarmning til generalforsamling.  
Kl. 1800-1945:  
LM Klubben, Danmarks generalforsamling i Bogense Sejlklubs lokaler. Generalforsamlingen er forbeholdt klubbens medlemmer.  
Kl.ca. 2000-2200:  
Efter endt generalforsamling serveres aftensmad. Se mere herom under ”praktiske informationer”.  
 

Lørdag den 26. juni. 
Kl. 0855-0900: samling. 
Der kaldes til samling på broen ved horn-signal.  
Kl. 0900-1200: velkomst og officiel åbning af Årstræffet 2021. 
Formanden byder velkommen. Velkomstdrink serveres under socialt samvær med åben båd for deltagerne. 
Kl. 1200-1300: pause  
Middagspause. 
Kl. 1300 – 1500: åben båd for publikum 
Officiel ”åben båd” arrangement for publikum. Gennem medierne er bådinteresserede inviteret til at kigge forbi til en gang 
bådsnak på broerne eller i bådene. Vi opfordrer alle bådejere til imødekommende at tage godt imod evt. interesserede 
havnegæster og bådejere. Måske rådgive dem som kommende LM bådejere. 
Kl. 1500 – 1700: SAR demonstration af redningseskadrille 722. 
SAR - Search And Rescue. Teorien kender vi, men her får vi se hvordan det foregår i virkeligheden. 
Kl. 1700 – 1800: Pause 
Forberedelse til træfmiddag. 
Kl. 1800 – 2330: Træfmiddag 
Festmiddag i og ved Bogense Sejlklubs klubhus til musik af Carsten og Preben ”PÅ VALSEN” LM klubbens husorkester ved årstræf. 
Mere herom under ”praktiske informationer”.   
Kl.ca. 2330: Festen slutter. 
Festlokalerne ryddes og lukker. 
 

Søndag den 27. juni: 
Kl. 0900 – 1100: morgenbuffet   
LM Klubbens gratis morgenbuffet i Bogense Sejlklubs klubhus. Afskedsord fra formanden under buffet. 
Kl. 1100-1200: rengøring  
Fælles rengøring af klublokalerne. 
Kl. 1200: samling før afsked    
Årstræffet lukkes officielt. Der kaldes til samling på broen med horn-signal. Afskedsdrink serveres. 

Træf Program 



                                                                   

Praktiske informationer:  
LM Klubbens Årstræf har gæstepladserne ved broerne 37 og 38 til rådighed fra torsdag den 24. 
til mandag den 28. juni.  
Alle betalinger foregår via Webshoppen.  
Drikkevarer under træfmiddagen skal dog betales evt. med Mobilpay til kassereren. 
 
Træf Deltagergebyr pr. båd 100 kroner + 100 kroner for 1 voksen gast uden medlemskab. Der kan kun medtages én voksen 
uden medlemskab som gast – og flere gaster kun undtagelsesvist efter indhentet dispensation/tilladelse.  
Gebyret betales ved tilmeldingen via webshop.  
 
Ankomst/Træf-kontor. Træf-kontoret i bådene Marco Polo & Fonsie vil være bemandet og åben for registrering torsdag kl. 15-17 
og fredag kl. 11-12 og 15-17. Efter anløb skal skipper henvende sig til LM Klubbens Træf-kontor for at blive registreret og få et 
særligt gæstemærkat til båden udlevet. Mærkatet skal sættes på båden synligt for havnepersonalet. Samtidigt udleveres 
eventuelt bestilte marskandisers.  
 
Havnepenge. Havnepengene betales af LM Klubben fra ankomst torsdag til afrejse mandag. Kode til toilet og baderum udleveres 
sammen med gæste-mærkat. Samtidigt udleveres turistinformationer og bestilte klubvarer.  

Havn badekort. Betales af besætningerne. Badevandet opvarmes med solceller og det kan give lidt problemer i 
spidsbelastningerne om morgen. LM Klubbens medlemmer kan benytte svømmehallen og efterfølgende få refunderet 
entrebilletterne.  

Bogense Svømmehal. LM Klubben refunderer billetter som benyttet fra torsdag til og med søndag morgen. Billetterne afleveres 
til LM Klubbens kasserer senest søndag inden træfafslutningen kl. 12 middag. 

LM Klubbens Generalforsamling fredag aften kl. 1800 i Bogense Sejlklubs lokaler. Generalforsamlingen er forbeholdt klubbens 
medlemmer evt. med træf-medbragte børn.  
 
LM Klubbens bespisning efter generalforsamlingen: 
Middagen er gratis for klubbens medlemmer og evt. træf-medbragte børn.  
Træf deltagende voksne gaster uden medlemskab kan deltage i spisningen mod betaling af kr. 100 pr. kuvert. 
Der serveres Skipperlabskovs fra Skovby Forsamlingshus.  
Vi beder om tilmelding til spisningen.  
Drikkevarer: Egne drikkevarer må ikke medtages og indtages i Bogense Sejlklubs lokaler, men skal købes i klubhuset til Bogense 
Sejlklubs normale priser.  
Vi beder ligeledes om evt. framelding til spisningen hurtigst muligt såfremt man bliver forhindret i fremmøde.  

Træfmiddag lørdag kl. 1800 i Bogens Sejlklubs lokaler. Deltagerne medbringer selv grillmad og tilbereder det selv på grillene ved 
klubhuset. LM Klubben sørger for optænding i grillene og for borddækning. 
Drikkevarer: Egne drikkevarer må ikke medtages og indtages i Bogense Sejlklubs lokaler, men skal købes i klubhuset til LM 
Klubbens særpriser kun gældende under festaftenen: Vin 75 kr/flaske. Øl og vand 10 kr.  
Der afregnes med LM Klubbens kasserer søndag inden træfafslutningen kl. 12 middag. 

Oprydning: Deltagerne rydder op efter sig selv før klubhuset forlades alle dage, ligesom deltagerne bedes hjælpe med rengøring 
af Bogense Sejlklubs klubhus ved træffets afslutning søndag efter morgenbuffeten.   

Marskandiser: LM Klubhåndklæder, Caps, Krus, T-shirt, Poloshirt, Stickers mv. skal bestilles særskilt på webshop og pakkes til 
levering under træffet. Husk at bestille ”i god tid”. 

HUSK tilmelding til lm@lmklubben.dk  
Til Årstræf og Til aftensmad efter generalforsamlingen fredag aften.   
 
Husk også evt. framelding til lm@lmklubben.dk  
Framelding til Årstræf og Framelding til deltagelse i spisningen efter generalforsamlingen fredag aften bedes 
ske så tidligt som muligt for at undgå indkøb af for meget mad.  

 

 



Gæstepladserne ved bro 37 og 38.  
Det henstilles til deltagerne at ”fylde op” inde i gæstehjørnet og at bådene bakkes ind til Ø-broen for at 
lette ombordstigning for publikum og træfdeltagere. Langs N-broen lægges til med styrbord side. Øvrige 
pladser efter eget valg og hvad der er praktisk muligt. 

LM Klubbens flydende ”træf-kontor”. Pladserne reserveret LM ”Marco Polo” og ”Fonsie” 

 

  

Kontaktpersoner under træffet: 
 

Herluf Jensen, formand        27 28 34 01 
Carsten Schmidt, kasserer      20 16 90 85 
Lis Michlenborg, sekretær & webshop 23 88 08 17 
Per Sanderhoff Jensen, webmaster      31 37 51 81 

Vi afholder generalforsamling  
fredag d. 25.6. kl. 18 med efterfølgende spisning.  
OBS!  OBS!  



   

OBS.  
Generalforsamling er forbeholdt klubbens 

medlemmer - 
Spisningen er åben for alle træfdeltagere. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


