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DET SKER - I RØDVIG

Vi er mange der har søgt efter det perfekte spot til Windsurfing, 
Surfing, Stand Up Paddling, Foiling, Wingfoil & Kite på Sjælland. Et 
sted som kan noget af det samme som de velkendte spots langs 
den Jyske Vestkyst - men som ligger væsentligt tættere på 
København. 

Alt det kan Rødvig Stevns. Som et af de eneste spots på Sjælland, 
er der unikke forhold til alle seks boardsport discipliner.

Lokale kalder området for en ‘skjult perle´. I virkeligheden er der 
tale om en ‘glemt perle’, som nu blive genopfundet, støvet af og 
rebrandet som LimeLight.

Stevns Kommune, Stevns Erhvervsråd, Verdensarv Stevns med 
flere samt lokale boardsport interesserede ønsker at genetablere 
Stevns på land-, søkortet og surfkortet og fylde området med 
glade boardsport interesserede. 

Etablering af Stevns Klint som UNESCO Verdensarv, har skabt et 
solidt fundament for en helt unik udvikling af Stevns. LimeLight 
BoardSport Club vil være med til at sikre udviklingen. Præcis som 
det er sket i blandt andet Hvide Sande og Klitmøller.



Den 11. november 2019 etablerede vi foreningen LimeLight BoardSport Club. 

Klubbens formål er at fremme Windsurfing, Surfing, SUP, Foiling, Wingfoil, Kite & BoardSport 
som helhed. Vi vil integrere sporten i lokalmiljøet på en positiv måde. Klubben vil arrangere 
kapsejladser, ture, foredrag, undervisning og andre arrangementer. Med udgangspunkt i 
fællesskabet og det sociale liv i klubben vil vi fremme og styrke vandsportsmiljøet lokalt såvel 
som i Danmark.
LimeLight BoardSport Club er den første forening, der samler alle BoardSport discipliner i ét 
samarbejde på tværs. Ganske enkelt for at skabe det mest solide fundament for udviklingen, 
men også for at fremme BoardSport som helhed. 

LimeLight BoardSport Club er en lokal forening – men også en global destination. Vi ønsker 
at placere Rødvig på surfkortet og tiltrække lokale, regionale, nationale og globale 
BoardSport interesserede. Vores ressourcer er baseret på frivilligt arbejde drevet af passion.

LIMELIGHT BOARDSPORT CLUB



UDSTYR

LimeLight BoardSport Club har ambitiøse planer for udstyr i de 
kommende sæsoner. Klubbens formål er som tidligere nævnt at 
fremme Windsurfing, Surfing, SUP, Foiling, Wingfoil, Kite & BoardSport 
som helhed. I de kommende sæsoner fokuserer vi på Windsurfing, 
Surfing, SUP og Foiling.

Vi har et udstyrsbudget på kr. 500.000, og vi har besluttet at bruge 
80% i 2021 med følgende fordeling: Våddragter, sko, veste og øvrig 
beklædning - 10%, Windsurf – 30%, Surf – 20% og SUP – 40%
Ud over det vil vi løbende søge sponsorater, fondsmidler og 
specialpuljer til eventuelle specialprojekter.
Af ovenstående anvendes cirka 80% til udstyr til begyndere og øvede. 
De resterende 20% målrettes indkøb af øvet/elite udstyr som primært 
stilles til rådighed for aktive bestyrelsesmedlemmer og aktive 
instruktører som ‘betaling’ for deres indsats samt for at påbegynde 
udvikling af kommende elite- og konkurrenceudøvere. Vi har valgt 
denne model fremfor timeløn, da det giver størst værdi for foreningen. 
Udstyret kan desuden sælges ved sæsonafslutning til medlemmer, så 
vi løbende får nyt udstyr. Dermed vil alle medlemmer købe brugt 
øvet/elite udstyr til meget rimelige priser. 
Aktive bestyrelsesmedlemmer, aktive instruktører samt foreningens 
medlemmer kan desuden indkøbe udstyr til eget brug og for egen 
regning på foreningens indkøbsaftaler (rabat og vilkår afhænger at de 
indkøbsaftaler, vi er i stand til at forhandle). 



AKTIVITETER

LimeLight Club Members

Klubdage for alle medlemmer 
Forskellige Klubhold

Forskellige undervisningshold
Generalforsamling

Julefrokost & Fest(er)
Klubmesterskab

Klubture & Kapsejladser

LimeLight ToDay

Løbende Pop Ups

LimeLight BoardSport Club 

Åbne Huse
Aktiv Sommer Stevns Kommune



LIMELIGHT BOARDSPORT CLUB – MEDLEMSAKTIVITETER 2021

UNDERVISNINGSHOLD

Windsurf kurser (4 x 2 timer)
Der afholdes i alt et kursus

Datoerne er 6.6, 13.6, 20.6 og 27.6 kl. 10-12
Pris kr. 500,-

Jesper & Steen

SUP kurser (2 x 2 timer)
Der afholdes i alt to kurser fra 1.5 til 1.7
Hold 1 – 20. juni og 27. juni kl. 13 til 15

Hold 2 – 4 juli og 11. juli kl. 13 til 15
Pris kr. 500,-

Louise, Hellesophia, Signe, Andreas, Jesper & Steen

Surf kurser (2 x 2 timer)
Der afholdes i alt et forløb fra 1.5 til 1.7

Datoer meldes ud snarest
Pris kr. 500,-

Matilde & Kaare 

Instruktører 2021
SUP | Anne, Hellesophia, Louise, Signe, Andreas, Jesper & Steen

Windsurf | Jakob, Jesper & Rune
Surf | Matilde & Kaare (Louise & Signe)

KLUBDAGE OG KLUBHOLD

Klubdage Sikker BoardSport med Sikkerhedsbåd
Hver uge fra 5.5.2021 til 26.9.2021

Onsdage 17-19 | Rune & Jesper
Søndage 10-12 | Louise & Steen

Klubhold Junior 10 til 18 år (ugentligt x 2 timer)
Hver uge fra 11.5. 2021 til 7.9.2021

Pris kr. 500,-
Tirsdage 17-19 | Matilde, Jakob & Rune

Klubhold SUP Senior + 55 år (ugentligt x 2 timer)
Hver uge fra 3.6. 2021 til 26.8.2021. 

Pris kr. 500,-
Torsdage 17-19 | Hellesophia & Steen

Åbne huse (3 x 6 timer)
Opening OpenHouse 1.5.2021 kl. 10-16

SommerStart OpenHouse 13.6.2021 kl. 10-16
LateSummer OpenHouse 8.8.2021 kl. 10-16

Aktiv Sommer Stevns Kommune
UGE 30 2021

Hver dag 09.30 til 12.00 og 14.30 til 17.00
Caroline, Hellesophia, Louise, Ninette, Andreas, Dario & Steen (med flere)

Det er instruktører og bestyrelse der har ansvaret for undervisningsdage, klubdage og klubhold. Det er kun medlemmer der kan deltage i arrangementerne. 
Minimum antal deltagere pr. hold er 5. Undervisning sker af interne og eksterne instruktører.

LimeLight ToDay på Facebook anvendes til løbende Popups. Ud over det har vi dedikerede Messenger grupper til hver enkelt disciplin og kursus. 
Ovenstående er vores foreløbige plan – programmet skal endelig bekræftes og der kan ske ændringer. Tilmelding sker via www.limelightclub.dk. 



LIMELIGHT CLUBHOUSE

Vi har en drøm af en beliggenhed i Rødvig Havn – takket være Rødvig Fiskerihavn. 
I juli 2020 fik vi placeret og indrettet en udstyrscontainer med skoleudstyr 
sponseret af Arne Pedersen Snedkermester A/S. 
Næste skridt er, at udvide udstyrscontaineren med endnu en 40 fods container i 
dybden, så vi får større kapacitet. Ved samme lejlighed støber vi et fundamentet 
og beklæder containerne. Det er tanken at klublokalet bestående af to 20 fods 
containere senere placeres vinkelret ovenpå udstyrscontainerne. 

LimeLight ClubHouse skal tilbyde tilskuerpladser for BoardSport interesserede og 
invitere lokale og turister indenfor i fællesskabet. Det løses ved at lave svævende 
trapper ned ad skrænten, hvor beplantningen fastholdes gennem trinene. På den 
måde giver det samlede design unikke muligheder for, at se ud over vandet for 
såvel gæster fra Konference & Hotel Klinten, foreningens medlemmer samt lokale 
og turister. Nedgangen fra Konference & Hotel Klinten bliver en integreret del af 
løsningen. På den måde genskabes en større del af skrænten.

Klubhuset er inspireret af ‘broen’ på et skib og har et udtryk, der på samme tid er 
maritimt og industrielt. Beklædningen er i brændt genbrugstræ. Integrationen med 
skrænten og træbeklædningen, får de fire containere, som LimeLight Club består 
af, til at forsvinde ind i landskabet. 

Den samlede løsning kan realiseres med et fornuftig budget og foreningen har 
allerede en sund økonomi. Projektet ér godkendt af Rødvig Fiskerihavn og 
Konference & Hotel Klinten. Næste fase er at lave fondsansøgninger og det 
forventer vi sker i 2022. 



SOCIAL MEDIA & KOMMUNIKATION

LimeLight Club er kaldenavnet på vores forening der officielt hedder 
LimeLight BoardSport Club. 

Ved brainstorms omkring branding indgik ordene ’Kalk’ og ‘Lys’ som 
første prioriteter for at skabe en relation til det unikke i området. For at 
sikre et internationalt miljø anvendes de engelske betegnelse ‘Lime’ og 
‘Light’ - LimeLight!

Logo | Logoet er tegnet af den lokale Surfer, Matilde Hansen og 
rentegning er udført og sponseret af Haandgemaeng. 

Hjemmeside | Hjemmesideadressen er LimeLightClub.dk. 
Hjemmesiden udvikles løbende og indeholder alt relevant information 
om foreningen.

Facebook | Til generel information har vi siden LimeLight BoardSport 
Club. Gruppen LimeLight Club Members anvendes til 
medlemsinformation og endelig anvender vi Messenger Chat Grupper i 
bestyrelsen og de enkelte udvalg med mere. 

Instagram | Vores Instagram profil er LimeLightBoardSportClub og den 
er for alle.

Kommunikation | LimeLight BoardSport Club har mediernes interesse 
og vi arbejder professionelt og målrettet med mediehåndtering. 
Formand og Næstformand kan udtale sig til medier.



SAMARBEJDE & ØKONOMI

Vi har i 2020/2021 rejst over kr. 500.000 i fondsstøtte. Og der 
er flere positive tilkendegivelser for økonomisk støtte til 
LimeLight BoardSport Club.

Der er allerede en solid medlemsdatabase og vores mål er 
100 medlemmer inden udgangen af 2021, 250 medlemmer 
inden udgangen af 2022 og 500 medlemmer indenfor fem år.

Foreningen er baseret på frivilligt arbejde og der er etableret 
en lokal funderet bred bestyrelsen med interesser indenfor 
alle disciplinerne, men også med forskellige fagligheder, så vi 
sikre en professionel udvikling af foreningen.

Vi er meldt ind i Dansk Sejlunion og Dansk Surf & Rafting 
Forbund samt DGI. Vi er en registrerer forening i Stevns 
Kommune og har CVR nummer 41018593.

Vi har oprettet Klubmodul som vores system til håndtering af 
medlemmer og dermed er alle praktiske forhold på plads idet 
medlemskabet af Dansk Sejlunion inkluderer 
ansvarsforsikringer med mere. 
Vi har også en bestyrelsesansvarsforsikring og forsikring på 
vores udstyr. 



MEDLEMSKAB 2021

Du melder dig in på www.limelightclub.dk

Diamantmedlemskab | Kr. 2.500,- årligt
Inkluderer brug af klubudstyr 

Seniormedlemskab | Kr. 500,- årligt
Inkluderer ikke brug af klubudstyr

Kontingent Klubudstyr Senior | Kr. 500,- årligt
Inkluderer godkendelse til brug af udstyr 

Juniormedlemskab 10 til 18 år | Kr. 250,- årligt
Inkluderer ikke brug af klubudstyr

Puslingmedlemskab 8 til 10 år | Kr. 250,- årligt
Inkluderer ikke brug af klubudstyr. 

Medlemskab kan kun tegnes hvis minimum én forældre er medlem. 

Kontingent Klubudstyr Junior | Kr. 250,- årligt
Inkluderer godkendelse til brug af udstyr 

Passivt medlemskab | Kr. 250,- årligt 
Kontingent Kurser & Klubhold | Kr. 500,- pr. kursus

Inkludere brug af klubudstyr

Gebyr Nøgle | Kr. 150,-
Engangsbeløb



PROJEKTER 2021
Projekt 1, BoardSport udstyr | Vi skal investere i udstyr for at 
fastholde og udvikle vores forening. Våddragter, sko, rednings veste 
og øvrig beklædning (10%), Windsurf (30%), Surf (20%) og SUP 
(40%)
Budget kr. 526.000,- (vi har allerede kr. 363.000,-)

Projekt 2, Uddannelse | Vi vil uddanne 12 personer som 
instruktører og i førstehjælp. 
Budget kr. 26.290,-

Projekt 3, Udstyrscontainer | Opsætning, indretning af ekstra 40 
fods container og beklædning af begge containere der danner 
grundlag for vores klubhus.
Budget kr. 45.000,- (vi har allerede kr. 22.500,-)

Projekt 4, WingFoil | Udvikle Rødvig Stevns til nummer ét indenfor 
WingFoil der er en ny disciplin indenfor boardsport. Vi skal bruge 
fem komplette kit.
Budget kr. 141.505,- (vi har allerede kr. 82.252,-)

Projekt 5, SUP Tour 2021 | Touren er døbt Danmarks Smukkeste 
SUP Tour. Det er et stort event for Stand Up Paddling med omkring 
100 boardsport udøvere på vandet til elite delen plus endnu flere til 
Social Paddling og Ungdoms Paddling.
Budget kr. 100.000,- (vi har allerede kr. 50.000,-)

Projekt 6, Sikkerhedsbåd | Indkøb af sikkerhedsbåd til sikkerhed
Budget kr. 55.000,- (vi har allerede kr. 27.500,-)



SPONSORPAKKER 2021

Vores sponsor program opdeles i fire primære områder:

Fonde | Sponsorer som får og tilfører værdi ved at støtte LimeLight 
BoardSport Club.

Business Sponsor | Sponsorer som forretningsmæssigt får værdi ved at 
være sponsor for LimeLight BoardSport Club.

Privat Sponsor | Sponsorer der privat ønsker at sponsere initiativet.

Privat Member | Medlemmer der privat ønsker at sponsere initiativet og 
betale et øget kontingent eller være passiv.

Programmet sigter på langsigtede relationer og vi lægger stort vægt på 
at sponsorater skal tilføre værdi for alle parter. 
Vi har ved udgangen af 2020 samlet sponsorer der har doneret kr. 
522.525. Ud over dette har vi fået kr. 260.000 i direkte eller indirekte 
støtte - enten i form af betaling af fysiske ting og/eller ressourcer.

Vores sponsorer er ikke alene sponsorer for en forening, men en 
bevægelse, der er med til at udvikle Stevns.

Yderligere information om nuværende sponsorer kan læses i ’ LimeLight BoardSport Club Sponsoroversigt 2021’



Fonde 

Støtte til indkøb af udstyr, bygning af klubhus og lignende

Engangsbeløb

Business 
Sponsor Diamant 

Business 
Sponsor Gold

Business 
Sponsor Silver

Business 
Sponsor Bronze

Engangsbeløb | + 50.000 Engangsbeløb | 10.000 – 50.000 Engangsbeløb eller løbende kontingent | 5.000 – 10.000 Engangsbeløb eller løbende kontingent | 2.500 – 5.000

Stor reklame på Klubhus
Stor logo i Profil
Stor logo på Hjemmeside
Et kunde- eller medarbejder arrangement, 4 timer
Et foredrag om LimeLight, 2 timer
Fem medlemskaber ét kalenderår (med udstyr)
Førsteret til sponsoraftaler af events og lignende 

Reklame på Klubhus
Logo i Profil
Logo på Hjemmeside
Et kunde- eller medarbejder arrangement, 4 timer
Et foredrag om LimeLight, 2 timer 
To medlemskaber ét kalenderår (med udstyr)

Lille reklame på Klubhus
Lille logo i Profil
Lille logo på Hjemmeside
To medlemskaber ét kalenderår (med udstyr)

Lille logo i Profil
Lille logo på Hjemmeside
Et medlemskab ét kalenderår (med udstyr)

Privat 
Sponsor Diamant

Privat 
Sponsor Gold

Privat 
Sponsor Silver

Engangsbeløb | +25.000 Engangsbeløb | 5.000 – 25.000 Engangsbeløb | 2.500 – 5.000

Navn på Klubhus
Navn i Profil
Navn på Hjemmeside
Et privat arrangement, 4 timer
To medlemskaber ét kalenderår (med udstyr)

Navn på Klubhus
Navn i Profil
Navn på Hjemmeside
Et medlemskab ét kalenderår (med udstyr)

Navn i Profil
Navn på Hjemmeside

Privat Member 
Diamant

Privat Member 
Passive

Kontingent | 2.500 årligt Kontingent | 250 årligt

Navn på Klubhus
Navn i Profil
Navn på Hjemmeside
Et medlemskab ét kalenderår (med udstyr)

Passivt medlemskab

Special 
Sponsorater

Engangsbeløb | Efter aftale

Navn i Profil
Navn på Hjemmeside



LIMELIGHT BOARDSPORT CLUB – SPONSORER



LIMELIGHT BOARDSPORT CLUB - ORGANISATIONEN

BESTYRELSE
_________________________

Formand
Steen Bonke Sørensen
Mobil 4099 5577 
formand@limelightclub.dk

Næstformand 
Maibrit Dessau
Mobil 2072 9325
mail@limelightclub.dk

Kasserer
Louise Dithmar
Mobil 2990 8081
kasserer@limelightclub.dk

Bestyrelsesmedlem
Jesper Witt
Mobil 2897 6358
jwk@post.dk

Bestyrelsesmedlem
Sune Rodt
Mobil 2299 6688
sune_rodt@hotmail.com

ØVRIGE
_________________________

Revisor
Rune Larsen

Suppleanter
Dario Pacino
Kaare Westh

UDVALG
_________________________

Aktivitetsudvalg
Maibrit Dessau & ?

Klubhus & Vedligeholdelse
Kaare Westh & Jesper Witt
DSRF Clean
Hellesopfia Hermann & Signe Cadovius

SoMe
Sune Rodt & Maibrit Dessau

AKTIVITETSUDVALG
_________________________

Stand Up Paddling Udvalg
? + ?

Surf Udvalg
Kaare Westh & Matilde Østergård Hansen

Windsurf Udvalg
Rune Larsen & Jesper Witt

Foil & Wingfoil Udvalg
Jesper Witt & Kaare Westh

Kite Udvalg
? + ?

Junior Udvalg
Jakob Johansen & Matilde Østergård Hansen

Senior +60 Udvalg
Hellesopfia Hermann + ?


