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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 og 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
erhvervsudvikling og tilflyttere. Præcis som det er sket i
blandt andet Hvide Sande og Klitmøller.

INNOVATION

LimeLight BoardSport Club er innovation på Stevns, fordi vi
igennem etableringen af et boardsport miljø støtter
udviklingen af Stevns som en attraktiv destination for lokale
og turister.
Vores tilgang til marked og samfund er unik fordi den er
holistisk. Vi vil med lige dele passion og engagement skabe
et foreningsliv og en blomstrende destination for
vandsportsturister men også skabe muligheder for nye
virksomheder og arbejdspladser.
LimeLight BoardSport Club er også innovativ fordi vi samler
flere discipliner i én forening. Vi er drevet af unikke kræfter en blanding af boardsports interesserede tilflyttere og lokale
ildsjæle. Vi vil skabe et dynamisk samfund med
udgangspunkt i mennesker, sundhed, kultur og natur.
Med fokus på FN’s Verdensmål, vil vi være inkluderende og
fremme sundhed og trivsel på tværs af køn, minoriteter og
generationer. Hos LimeLight er alle velkomne.
Vi håber at erfaringerne fra LimeLight projektet kan danne
grundlag for lignende initiativer langs kysterne i vandkants
Danmark. Vores tilgang er, at vidensdeling skaber værdi.

LIMELIGHT BOARDSPORT CLUB
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 aktivitetsniveau vil udvikles organisk. Vores
ressourcer er baseret på frivilligt arbejde drevet
af passion, men også faglig interesse for såvel
BoardSport som samfundsudvikling.

UDVIKLINGSSTRATEGI
LimeLight udviklingsstrategien er udviklet efter dialog med og inspiration fra
aktører i henholdsvis Hvide Sande, Klitmøller og Bork Havn. Her er det
BoardSport miljøet og kulturen, der har være fundamentet for vækst.
Det primære i strategien er naturligvis at styrke kystturismen, herunder adgang til
og brugen af faciliteter i forbindelse med kyster, strande, havne og havet samt at
styrke udbyderne og øge tilbuddene på kultur-, sports- og fritidsområdet.
BoardSport kræver som udgangspunkt ikke andre ressourcer end naturligt skabt
vand og vind. Den lokale ressource er således vandet, og de spots hvor vi rigger
til og opholder os. Det primære sted er Rødvig Havn, hvor foreningens klubhus er
placeret. BoardSport udøvere er traditionelt meget fokuseret på bæredygtighed,
genanvendelse, enkel levestil samt miljø og sundhed!
Som en del af Partnernetværk Stevns Klint deltager vi aktivt i den generelle
udvikling af Stevns. Flere af medlemmerne af foreningen er særdeles
erhvervsaktive, og flere har dyrket BoardSport hele livet - det vil være med til at
bibringe væsentligt erfaring til udviklingen af initiativet og Stevns som helhed.

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

LimeLight Club ToDay

LimeLight BoardSport Club

Klubdage for alle medlemmer
Forskellige Klubhold
Forskellige undervisningshold
Generalforsamling
Julefrokost & Fest(er)
Klubmesterskab
Klubture & Kapsejladser

Løbende Pop Ups

Åbne Huse
Aktiv Sommer Stevns Kommune
Aktiv Sommer Stevns Turist
Årlige BoardSport Events

UNDERVISNINGSHOLD

KLUBDAGE OG KLUBHOLD

Windsurf kurser (4 x 2 timer eller 2 x 4 timer)
Der afholdes i alt to forløb, Pris kr. 500,- pr. forløb

Klubdage Sikker BoardSport hvor der er sikkerhedsbåd
Hver uge fra 1.4. 2021 til 1.10.2021 (tirsdag 17-19 / søndag 11-13)

SUP kurser (2 x 2 timer)
Der afholdes i alt fire forløb. Pris kr. 500,- pr. forløb

Klubhold Junior 11 til 18 år (ugentligt x 2 timer)
Hver uge fra 1.5. 2021 til 1.10.2021 (onsdag 16-18). Pris kr. 500,-

Surf kurser (2 x 2 timer)
Der afholdes i alt fire forløb. Pris kr. 500,- pr. forløb

Klubhold SUP Senior 60 + år (ugentligt x 2 timer)
Hver uge fra 1.5. 2021 til 1.10.2021 (torsdag 17-19 eller 10-12). Pris kr. 500,-

Instruktørkurser
Afholdes efter behov

Klubhold SUP Tour (4 x 4 timer)
Der afholdes i alt et forløb. Pris kr. 500,Åbne huse (3 x 6 timer)
Afholdes forår/sommer

Det er instruktører og bestyrelse der har ansvaret for undervisningsdage, klubdage og klubhold.
Det er kun medlemmer der kan deltage i arrangementerne.
Undervisning sker af interne og eksterne instruktører.
LimeLight Club ToDay på Facebook anvendes til løbende Popups. Både i og udenfor klubbens regi.
Ovenstående er vores foreløbige plan – programmet skal endelig bekræftes. Medlemmer vil blive
orienteret i god tid inden sæsonstart på Facebook LimeLight Club Members.

LIMELIGHT BOARDSPORT CLUB – MEDLEMSAKTIVITETER 2021

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, så vi får større kapacitet og
samtidig lave fundamentet for klublokalet, som kan danne rammerne for
foreningens samlede aktiviteter. Klublokalet placeres ovenpå udstyrscontaineren.
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 tre 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.
LimeLight ClubHouse vil markere starten på langsigtet udvikling af Stevns.

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 og eksempelvis også en SpotGuide til Stevns.
Facebook - Til generel information har vi siden LimeLight BoardSport
Club. Gruppen LimeLight Club ToDay er vores portal for hvor og
hvornår der er aktiviteter på vandet – den er for alle. Endelig er gruppen
LimeLight Club Members for medlemsinformation.
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

Udviklingen af LimeLight konceptet sker blandt andet i
samarbejde med Stevns Kommune, Rødvig Turistforening,
Sydkyst Danmark (VISM), Kystprojektet og Stevns Erhvervsråd.
Vi har i 2020 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 2020, 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. 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.

MEDLEMSKAB
Du melder dig in på www.limelightclub.dk

2020 MEDLEMSKAB (INTRODUKTION)
Seniormedlemskab (over 18 år), kr. 500,- årligt
Juniormedlemskab, kr. 250,- årligt
Passivt medlemskab, kr. 250,- årligt
Alle aktive medlemskaber inkluderer brug af klubudstyr

2021 MEDLEMSKAB
Seniormedlemskab, kr. 500,- årligt
Juniormedlemskab, kr. 250,- årligt
(Pusling 8 til 10 og Junior 11 til 18 år)
Passivt medlemskab, kr. 250,- årligt
Alle medlemskaber er eksklusiv brug af klubudstyr

Kontingent Klubudstyr, kr. 500,- årligt
Inkluderer duelighedsbevis(er)

Kontingent Klubhold, kr. 500,- pr. forløb
Inkludere brug af klubudstyr

Gebyr Nøgle, kr. 150,-

LIMELIGHT BOARDSPORT CLUB – SPONSORER

LIMELIGHT BOARDSPORT CLUB - ORGANISATIONEN

BESTYRELSE
ØVRIGE
_________________________ _________________________

AKTIVITETSUDVALG
_________________________

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

Revisor
Rune Larsen

Windsurf Udvalg
Rune Larsen

Revisorsuppleant
Thomas Korsgaard

Surf Udvalg
Kaare Westh

UDVALG
_________________________

Stand Up Paddling Udvalg
Jakob Johansen

Klubhus & Vedligeholdelse
Jesper Witt & Kaare Westh

Kite & Wingfoil Udvalg
Jesper Witt (interim)

Næstformand
Jakob Johansen
Mobil 5337 0703
mail@limelightclub.dk
Kasserer
Matilde Østergård Hansen
Mobil 2424 5851
kasserer@limelightclub.dk

Event & Aktivitetsudvalg
Maibrit Dessau

Bestyrelsesmedlem
Jesper Witt

SoMe
Maibrit Dessau & Sune Rodt

Bestyrelsesmedlem
Sune Rodt

Udstyr & Indkøb
Jakob Johansen & Thomas
Korsgaard

