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åd år fra L 3

Bestyrelsen fik sig et chok på L-23 Klubbens
generalforsamling lørdag lä. februar i Roskilde.
Den mødte op med den holdning, at kontinventet
skulle bevares uændret for fjerde år i træk.
Men undervejs blev den påtvunget en kontingent-
forhøjelse fra 75 til 100 kr” Det var et veri-
tabelt medlemsoprør, og den lamslåede bestyrel-
se kunne bagefter kun konstatere, at den havde
fået en julegave, der ikke engang var skrevet
på onskesedlen.,»«
w_Den uventede forhøjelse var det eneste egent-
lig dramatiske på ualmindeligt hyggelig og vel-
besøgt generalforsamling, der i fuldt mål kom
til at fungere som årets første træf.

sosiçiidé sejiriub havde for anset er i træk 1
sagt ja til at låne os sit dejlige kiublokale,
og klubbens restaurater kræsede op med en læk-
ker platte. Et halvt hundrede mennesker fra 25
bade havde taget imod tilbudet, og de fik fem
rare timer i seglerkammeraters lag.

Stemningen var høj fra frokostens start kl.
12, og under kaffen havde bestyrelsen en over-
raskelse: Klubben har fået foræret en bunke
lysbilleder, optaget på sidstedagen under l98l
"DM" i Præstø, og de vakte lykke - og en del
muntre kommentarer.

wfikblgüfikg - Efter at L-23 Klubbens tidlige-
re formand John Olsson nu nassivt medlem) var
Yalgt til dirigent, kunne formand Rolf Jonshøj
abne beretningen med en glædeiif statistik,
der blev omdelt til deltagerne den aftrykkes
her i bladet): L-23 Klubben havde på datoen for
generalforsamlingen l94 medlemmer, en vækst på
cirka 30 fra generalforsamlingen året føre

Reelt er væksten egentlig større, eftersom vi
har måttet slette 1? medlemmer, de fleste på
grund af restanoe.
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P”Positivt er d-t også, at antallet af “klasse-
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de" bade fra 1980 til 1981 er vokset fra 4l til
5§3 En "klasset" båd er en båd, hvis Soandioap-
maiebrev vi har gernemset og godkendt, og hvis
Sell bærer L-23 Klubbens stempel. Som bevis får
en sådan af os sat Dansk Sejlunions særlige
are-mærkat på målebrevet. Og dermed er der di-
rekte adgang til klasseløb. i

§g_PAR Sfsfig - I beretningen kritiserede Rolf
Jonshøj voldsomt Dansk Sejlunions nylige beslut-
ning om dels at stryge tilskuddet på 2.000 kr.
til standardklassernes DS-klassemesterskaber,
dels at skrue disse mesterskabers mindste delta-
gerantal op fra 12 til måske 20 både.

- Dermed sparker Dansk Sejlunion til både de
speoialklubber, der knokler for at skabe lidt
orden og struktur i dansk kapsejlads, og dels
til mange almindelige sejlere, der måske ikke ,
hører hjemme i eliten, men til gengæld gerne vil
dyrke kapsejlads på lige og sportslige vilkår,
sagde L-25 Klubbens formand.

Dansk Sejlunions spark bliver yderligere un-
derstreget af, at DS i sin nye årsberetning si-
ger, at man i fremtiden bevidst vil favorisere
DM-klasserne (dvs. entypebåde som Folkebåd Iffer

"ddviKDN
}-4m

H-bad, Soling og en stribe jolleklasser) be-
kostning af standardklasserne (f. eks. L-_
Spækhugger, BB l0 meter, Drabant 24, X-79, lva).

- Det er i orden, at DS støtter eliten og støt
ter vores gode sejlere i udlandet. Men derfor
skal man ikke støde de almindelige sejlere fra
sig. Det kan blive farligt. Vi má have genind-
ført tilskuddet på de 2.000 kr, Derimod kan
vi snakke om at hæve bundgrænsen. 12 både kan
godt virke lidt lavt, hvis man skal gå for at
være en national standardklasse, sagde Rolf Jons-
hø'

de, at han ville gå på talerstolen ugen efter på
Dansk Sejlunions årlige generalforsamling ("Sej-
lerdagen“) og oplæse dette afsnit af L-23 Klub-
bens årsberetning. '
FEM KREDSMESTRE'- For en kort stund overlod for-
manden herefter ordet til kapsejladsohef Henning
Jensen; Han kunne fortælle, at der har været
god opslutning omkring de kapsejladser, som be-

un

J.
Generalforsamlingen gav med klapsalver sin til-

slutning til kende. Og bifaldet steg, da han sag-



ettreisen nar udpeget som pülfifälvenfie “li a' t
rets kredsmesterskaber. filslutningen har dog L
været størst i de østlige områder. ,

I elt havde 80 både markeret sig i hans løben- . L
s

J

de statistik, fortalte Henning Jensen, og han 1
udråbte herpå de fem kredsmestre for 1981:

Øresund - Køge Bugt: D-323 "Art 81"ø Lynetten-
lsefjordkredsen D~49 "ReW01ten"øH01bæk°
Bøgestrømskredsen D~248 "Regina 11": St?åe4 V
5vdfvn.- Lillebælt D-220 "Kanoni", Svendborg. t

01-êbæit D-37 "1<:ati1«i<a", Skælskør. »
De fem kredsmestre fik hver tildelt en flot ka- L

raffel, komplet med korkprop, og indgraveret med R
Lwâä mærket. ~

1 Smålandskredsen blev der desuden hæderfuld
omtale til D-99 “Tjaldur“ fra Onsevig, der sæ- .
sonen igennem troligt er mødt op til kapsejlad-
serne og har placeret sig pænt. Der kom bare ik- 1
ke konkurrenter nok til at vi kunne godkende re- ~
sultatet som et egentligt kredsmesterskab. Men I
bestyrelsen blev bemyndiget til at sende D~99 ' L
en særlig hilsen (en flaske Gammel Dansk) og
klubbens særlige påskønnelse. _

Den samme behandling overgik D-25 "PHÖY L"

n
d

ølOm

C

fra Randers. En halv snes nye L-23 sejlere i 1
omrâdet omkring Mariager Fjord improviserede 1
selv i efteråret et "kredsmesterskab', spænde - Æ
de over to sejladser, Og som vinderen fr@mSfi0 '
Deâä. Der blev blot ikke sejlet nelt efter de j
gældende statutter, ligesom det senere har vist
sig. at en af deltagerne er slettet af medlems-
lièten p,g.a. restanoe. _ _

De to vindere har fået tilsendt deres særlige
præmier.
OSSE ANDET END KAPSEQLADS - Formanden fremhæve-
ÉÉ:iWbÉrethlngeÉ%igen"den meget fine behandling,
klassen fik ved klassemesterskabet i Præstø 1 ~
1981, og udtrykte forhåbningen om en lignende
fin oplevelse - og stor tilslutning - i Vallens-
bæk 1982 \

Hen livet er andet end kapsejlads: I 1981 hav-
de vi premiere på L~23 Klubbens nye Træf-politik,
hvor vi giver tilskud på 20 kr. pr. båd, der 1.
deltager i et forud annonceret Træf. Det var
Øresundssejlernes sædvanlige Bededags-træf, der

benyttede sig af tilbudet, og det kom der meget
godt ud af: Bålfest med snobrød, pølser, vin og
saftevand.

Vi opfordrer i 1982 andre havne, områder og
grupper til at tage imod tilbudet. Og det er mu-
ligt, vi i 0. kan forhøje tilskudet lidt. Det
vil bestyrelsen tale om.

99d<i:.TTE1&I,_:ä:.ia-aaI:@ - Det cockpivcelf, som klub-
ben købte i 1981 for at leje det ud til medlem-
merne, har været en succes. Det var lejet ud knap
ti uger med en lejeindtægt på 990 kr. - det er
mere end halvdelen af anskaffelsesprisen på 1.885
kroner. (Ved regnskabsårets afslutning manglede
vi dog stadig at kradse 245 kr. ind).

Efter kort at have gennemgået klubbens andre
aktiviteter (medlemsblad, medlemsannoncer om
brugt udstyr, tilbud fra firmaer osv.) sluttede
formanden med en opfordring til medlemmerne om ;
at stå sammen om klubben: - Sammenholdet har
gjort klassen stærk, og også gjort en L-25 til
en værdifuld båd. Derfor bør det være en selv-
følge, at vi står sammen, og gerne bliver medlem-
mer ~ uden nødvendigvis at skulle rykkes for
kontingentet, sluttede formanden manende.

Beretningen blev vedtaget med akklamation.
QNDERÉKUD - Under regnskabsaflæggelsen (regnska~
bet aftrykkes separat) kunne kasserer Leif Løf-
gren fortælle, at klubben har en sund økonomi,
selv om vi i flere år har holdt kontingentet på
75 kr., og selvom 1981 sluttede med et lille un-
derskud pa 325 kr. Det skyldtes især enkelte sto-
re udgifter som anskaffelse af et sæt adressograf-
plader (til adressering af medlemsposten) og
indkøb af standere.

Klubben har idag en formue på 10.808 kr., hvor-
af dog kun 6.371 kr. er rigtige menneskepenge.
Resten er bundet i standere, præmier og udestå-
ende fordringer (leje af coekpittelt).

Regnskabet blev aflagt med kassereren sædvanli-
ge smittende humør, der såmænd kunne få selv et
underskud på 10.000 kr. til at lyde som en go'
spøg, og det blev vedtaget med jubel og klap.
§§ëfi§RNE FOR 198% - Under dette punkt omtalte
formanden klassens normale program med kapsej-
ladsarbejde, Klassemesterskab og Træf, men til- år
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fejede, at der efter hans mening var grund til
at overveje anskaffelse af endnu et cookpittelt;
Idag er det svært at fordele det ene telt, så
alle kan føle, de har en ohanoe, sagde han.
Derfor var det måske en ide at lade telt nummer
to især komme sejlerne vest for Storebælt til
gode ? _ _ ,

Denne tanke vakte bred tilslutning, ikke.
mindst fordi det første telt har vist sig at tje-
ne sire penge så hurtigt hjem igene Og en abso-- -* c- ` “ . .
lut vejledende og uforbindende afstemning i lo-
kalet viste, at omkring 15 af de tilstedeværen-
de både havde interesse i at leje teltet. Så det
tog formanden som et ja til, at vi køber et felt
til, hvis vi kan få det til en rimelig pris.
BYDGEW OG KONTINGENT - Disse to punkter fik na-
t§rligtMnÉÉ%en'del med hinanden at gøre. Kasse-4
rer Leif Løfgren pegede På: at Vi 1 19ê2 Sfiêl
ud at købe standere igen for flere tusinde kro-
wev, og at klubben maske kan blive nødt til at
1'- ~, . .- I ~"*1 _, ,_,'l ' """skyde' penge til et niassemesterskab, efter_at
Dansk Sejlunion nu har vedtaget at sløjie sinfi
normale 2,000 kr. _

Derfor, sagde kassereren, ville han gerne nu
advare' I 1983 ville vi blive nødt til at sætte
kontingentet op fra 75 til 109 kffl

Her tog Lars Olsen (D“523 "Art 81") Ordet: Han
fattede ikke, at klubben overhovedet så længe
havde kunnet holde kontingentet på 75 kr.,_0g
han syntes det var synd, hvis bestyrelsen ikke
skulle have en rimelig økonomisk reserve at ar-
bejde mede Derfor ville han foreslå, at kontin-
gentet blev sat i vejret med det samme.

Og mens bestyrelsen måbede, blev det forslag
så vedtaget med 22 stemmer mod le

Derimod afvistes det med 18 stemmer med 5 at
sætte passiv-kontingentet op fra 35 til 50 kr.

KANPVALG ~ På valg var fire poster: Formanden,
kapsejladschefen, kassereren og suppleanten.
De tre første blev genvalgt med akklamation.
Men til den sidste post blev der kampvalg:

Bestyrelsen havde som suppleant foreslået
Jens-Ove Schou (D-100 ”Dramaticus”, Lynetten).
Men en gruppe Holbæk-sejlere foreslog Erik

æ_--»J

i
*

__,_/

Wilson Frederiksen (D-27 ”Go-Off“, Holbæk).
Formanden indvendte, at ham bekendt var Erik

Wilson Frederiksen ifærd med at sælge sin båd,
og i den situation syntes han ikke, det var en
godøide at indvælge ham. Erik Wilson Frederik-
sen replicerede, at hans båd ganske rigtigt var
til salg, men han havde allerede købt en anden;

Rolf Jonshøj supplerede: Han ville personligt
være ked af at arbejde med en bestyrelse, der
geografisk var for splittet. Det var tilfældet
i L~23 Klubbens første bestyrelse, og det havde
mildt sagt uheldige virkninger.

Dette udløste en lille debat dels om fordele
og ulemper ved geografisk spredte bestyrelser,
dels om forholdet mellem København og Provinsen;
Herunder erklærede formanden, at bestyrelsen -
på trods af at den rummer mange fra hovedstaden -*
af al magt arbejder på at skabe resultater, der
afliver myten om københavneri. Andre fastholdt,
at det ville gøre et gavnligt indtryk at få en
mand fra Provinsen ind i bestyrelsen.

Til slut afgjorde en afstemning med 15 stemmer
mod 7, at Jens~0ve Schou skulle være den nye
suppleant.
FORSQÉQ - En gruppe Holbæk-sejlere havde sendt
en række forslag, som desværre var for sent ind-
leveret til at blive behandlet under andet end
"eventuelt". De ville have: Forbud mod en særlig
løjgangsbom for storskødet tværs over cockpittet,
tilladelse til reb i fokken, og fri rebehøjde i
genuaen. Der var lidt diskussion, men sejlerne blev
henvist til at komme igen i 1983.

Derimod vil bestyrelsen allerede nu i foråret
arbejde med nogle Holbæk-tanker om kredsmester-
skaberne: Dels om at pille Sjælland Rundt og Fyn
Rundt"erne ud, dels om at indføre olympisk point-
system (med tilhørende mulighed for at pille dår-
ligste placering ud), og dels om i tyndt befolke-
de kredse at tillade en alternativ form, hvor der
sammenkaldes til et egentligt stævne een eller to

Og så sluttede generalforsamlingen med et trefo
digt hurra for klassen og med et "På gensyn i Val
lensbæk i pinsen ..$"

gange i sæsonen. Det vil I høre mere om.
, ' 1

 ;2
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Det ser ud til, at Dansk Sejlunion giver sig. På
Sejlerdagen i Idrættens Hus (hvortil vi har ret
til at sende to delegerede) tog L-23 Klubbens for-
mand ordet til DS-formand Ole Jacobsens beretning
og fremførte L-23 sejlernes kritik. I og for sig
talte vi også for mange andre standardklasser, der
er kede af DS-hovedbestyrelsens hovedkuls beslut-
ning om at stryge tilskudet på 2.000 kr. til DS-
-klassemesterskaber.

Reaktionen fra salen var overvældende. De delee
gerede fra de mange sejlklubber landet over gav
vores indlæg Sejlerdagens kraftigste bifald, og
Sejlunionens ledelse blev tydeligt overrasket 0-
ver reaktionens styrkee

DS-formand Ole Jacobsen svarede, at stemningen
i salen ikke var til at tage fejl af. Derfor vil-
le DS' ledelse nu tage sagen op igen, idet man
ville have sejlklubbernes indstilling i erindring.

På jævnt dansk må det betyde, at det er så godt
som sikkert, at vi får de 2.000 kr. igen.

\
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““r§`i°£yre!§dd1 :
Formand: Rolf Jonshøj, Italiensvej 46, 2300 Kbh.
_ s. 01 - 58 se eo. Arbejde 01 - 39 22 33.
Næstformand: Ole Schulze, Skæppestien 20, Tune, i

4000 neekilde. 02 - 13 87 05. 0
Kasserer:Leii Løfgren, Drejøgade 43, 2100 Købh.

Ø- 01 - 29 15 13.
åggggjlgggz Henning Jensen, Husumgade 38, 4. sal.

th., 2200 Ken. N. 01 _ 83 48 13,
Sekretær: ent Slatkewitz, Øresundskollegiet, Dals- ;

Supyleant: Jens-Ove Schou, Nr; Farimagsgade 7, 1

B
1.e;edeg.. 8 M 608,230o_1<bh s 01 - 57 21. 50. I

1

SJÅ1.LAN'Dx 121

B°Tnbæk 1 Åbenrå 2
Helsinëør 3 Sønderborg 1Snekkersten 1 Dyvig, Als 1
Humlebæk 1 Årøsund 2
Nivå 1 Kolding 1
Rungsted 1- vejle 1
Vedbæk 1 4 Juelsminde 1
Skovshoved 1 Horsens 2
Hellerup 1 silkeborg 5
Skudehavnen 1 Norsminde 1
Svanemøllen 3 Egå 4
Byretten 17 stuaefrup 2
S db 1 Rand 1

JYLLAND 35

 ° . ° -» i lama: Pozinmm 194 1.-23 snrnmw sn; 1 mumnx-
“ R con ø O '

7f^f2_' 9; :

Un Y eraäísfrvpzä Hadsund 2
aâør Ma a e§::§if:::”fi 2

Brøndby Str. 2 Røägíårå 1
V611 Snsbæk 10 Nykøbing Mørs 1
Hundige l Struer 1
Ishøj 1
Mosede 4 "-_-Å-_-
Køäe 4 fru; 21Bøgeskov 1
Præstø 7 _ ` 3?Tib 1
Kalvehave 5 Middelfart 1
Vordingborg 6 Fåb°T8 1Karrebæksminde 4 . Ballen 1
Næstved 1 5Vendb°r8 3
Appenæs 1 gíäâäfii 1
Skælskør 3
Korsør 1 Marstal 1
Beersø l F7b°rE 2
Holbæk 11 Kerteminde 6
skibby 1

_ Jyllinge 2 Loniinn-FALsæEn,Møn= 15
Herslev 1 Nakskov 2
Roskilde B Oflfievig 1

Kragenæs 1
Bandholm 3

--_----gi Sakskøbing 2
_ Rødby 1

Y , Gedser 1BORHhOLM. 2_ Nykøbing y. 1
Rønne 1 Guldborg 2
Kakao 1 Stege 1

Lynæs 2
frederikssund 1

Opgørelsen er foretaget 12. februar 1982 på basis af forman-
dens ajourførte materiale. Listen omfatter alene medlemer
af I-23 Klubben. Såfremt antallet af L-23'ere, der sejler i
Denmark, sættes til totalt cirka 250, betyder det, at special-
klubben har en organisationagrad på

173 fcf  
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Xuntingenter A
Kontingentet B
Sejlmåling
Anoncer

, Leje af telt `
Ove rskud Kl .u:e ste rskab

` Restancer
N Renter

` Indtægter 1 alt

n Eåfiíâfiiv

Porto- og kontorartikler
l Uab. gebyr

K.H. præmier
K1.mesterskab
Best. møder

2 Medlemsliste '
1 Køntingentrefusíon

Generalforsamling
Adressografplader
Standere

4 Kalecbesmeden
w Rejseudg. 4 træf

1 Éêlâ§E§__--_-__--_--..---

|

E9s£££s:-í-el3............_-
9:-ëssääëê................_-

Rf.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

kr.

ÉÉL-

_ Dríftsregnskab tor L 23 klubben
I \ ~

p.;-:mn 1.1.1981-31.12.1981

4

§.275.2l
99,-

782,-
841,-
287.-
Soc,-
75.-

611,15
1.629.l3
6.389,55
1.885.-

__.&&2;ââ
E5;-!Z;§åZ;§2
BI: 325.23

kr. 1§.65o,-
kr. 2#5|'

kr. 670.-
kr. 250.-
kr. 74S,~

kr. 1.591,15
kr. 225,-

É§:.._-ål§LÉl
kr. 11.492.46

kr 17 492 46 kr 17 492 #6-._-å--..1_.'_J-_-_.--_._-__----_--.1.--_1-.._L..-

Lei: Løzgren (s1gn.) John olsaon (=1gn.)
Kí§EÉ§ë?""""` - Rë9I§3F"""""

a

É

1
| w

L

-f-f;

_MM-__;-_-A4

Aktíggf:

Kasse»giro
Standere
K.H. præmier
Debítorer

Passiver:

E.K. primo
E.K. nedbragt
3.1. hltímo

ÉEÉÉÉ§ÉÉE*

Kontingentet
Sejimålíng
Anoncer
Teltleje

Eêëåäåfif

Porto- og
kontorartikler
Trykníngsudg.
Best. møder
Sejlmåling
Investeringer
Beregnet overskud
Diverse

Balance

Status pr. 31.12.1981

kr. 6.371,01

'kfq 3.301,52

kl'. 3911'

kr. 2#5.-

ur. 11.133,76
' 325.23
kr; 1°.s°a,s3 rr. 1°.a°s,ss

Driftsbugat
1932

kr. 13.Soo,-
kr. 500,-

kr. Soc,-
kr. 1.000,-

kr. 6.ooo,-
kr. 2.ooo,-
kr. 1.ooo,-
kr. 500.-
kr. 3.500,-
kr. 1.750.-
kr. 950 -

kr. 15.5oo,- kr. 15.500.-

N
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>

I

__V__;;_

J

1
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Cl/Å! df gfra CL3
Kender du tvivlen, der pludselig griber dig, når
du nærmer dig en bro og spekulerer: Gu' ved, om
vi kan komme under ?

Bet er ikke sært, hvis du bliver usikker. For
hverken Lars Olsen eller værftet har nogensinde
fortalt, hvor højt båden egentlig rager til vejrs.
Vi ved alt om, at båden er 7,18 meter lang, 2,40
meter bred og rager l,3O meter ned i vandet. Men
opad ? dej, ` _

Formanden har selv netop oplevet den nagende
tvivl, Han planlægger lige nu sommerens togt tværs
gennem Sverige ad Gëta Elven, de midtsvenske søer
og videre ud i Østersøen ad Göta Kanal. Med masser
af broer undervejs te.

Lidt arbejde med lineal lommeregner leder til
dette personlige resultat: L-äöferen stikker cirka
lO57G noter tilvejrs; lanterne og`Winder medregnet.

O Ul!

C4 I
nen busk: Vandstanden under broer kan svinge. så
nvis en fri brohøjde opgives til ll?5O meter, vær
på vagt 2 Øg hvis den opgives til ll,O0 meter:
Sejl i hravlefart, så du kan nå at bremseå

/3 fi Åf//LI:/4 L; <íocÅ@/7'//'{f/71
er du kan lrse i referatet fra generalforsam»

lingen, tanker vi på at købe coekpittelt nummer
to. Men allerede nu kan du godt gå igang med at
reservere telt nummer eet til forårets ture el-
ler måske til sommerferien.

Sådan ger du: kikker på kalenderen og vælger
dig den uge eller de uger, du ønsker teltet.
Evt. (fu ex. ved Bededagsferien eller i forbin~
delse med Kristi Himmelfartsdag) kan du bestille
teltet for tre eller fi:-e dage.. Derpå griber du
elefonen o. rin er til formand Rolf Jonshøjæ~ . 3 g. _ . . L.- . -der koordinerer udlegningen indtil videre.
Prisen: lOO kr. pr. uge, l5 kr. PT. enkeltdag.

Samme pris som i fjor - og det trods devaluerin-

-PT:

C3N. \f NL"`u "~.

gen og regeringens okonomiske politik 3 '_ , , _ ~ _ .Altså; Skynd dig. bnak med familien. Grib knog-
len og ring, Den? der først ringer, får først re-
serveret.

gf/ í "" " `° åftfç gel'/czfðaóffvé/Å`u(7Z
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Der er igen stigende interesse for L-23*eren
blandt bådpublikum. Ikke bare forsvinder brug-
te både hurtigt, nár de bliver udbudt til salg,
men værftet kan også mærke stigende efterspørg-
sel. `

Lige nu arbejder Aages Bådebyggeri i Maribo på
L-23 nummer 315 og 316, og der er flere i ordre.
Et ægtepar fra Nakskov, som bestilte deres nye
båd forleden, får den først leveret i løbet af
april. Halvanden måneds ventetid er det gængse
nu.

L~23 Klubbens yngste medlem blandt bådnumrene
er D~3l2, der netop er leveret til Jan Olrik på
Thurø. Nu bruger han vintermånederne til at grun-
de over, hvad båden skal hedde.

Årets udstilling i Bella Centret har givet
tre bestillinger på L~23'ere: Ganske vist var
værftet overhovedet ikke med på udstillingen. Men
folk tog derind, blev skuffet over ikke at finde
noget, der tiltalte deres smag og pengepung - og
gik så direkte til værftet for at bestille en
båd, der mere svarede til deres ønsker.

Prisen for en ny L-23 er idag 83.300 kr. in-
klusive moms. 1%;


