
Postadresseglåfå~ .

I

íx'°)'".\L`:/1 A .~\

” ” NYT
bestyrelsen:

FORMÅND :

NÆSTFORMAND:

KASSERER:

SEKREHER:

BEST . DIEDLD4:

SUPPLEANT :

SUPPLEANT :

Robert Beck
Tjørnevej 12
5800 Nyborg
tlf. 65 31 21 29

Rune Lentz
Havemøllevej 62
4100 Ringsted
tlf. 53 61 45 58

Claus Siggaard
Jægersborg Alle 39, 3.tv.
2920 Charlottenlud
tlf. 31 64 41 41

Michael Kristiansen
Rødovrevej 194 2. tv
2610 Rødovre
tlf. 31 41 45 57

Frede Nicolajsen
Wandalls Parken 9
5700 Svendborg
tlf. 62 22 11 O1

Michael Madsen
Karensvej 4 A
5800 Nyborg
tlf. 65 31 12 97

Torben Kihl-Plambek
K.M- Klausens Gade 36,4.
2450 København SV
tlf. 31 22 55 O2
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generalforsamling
lørda den 23. februar 1991 kl. 1A00
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Forslag fra medlemmerne

ROBERT BECK i hændeil ordinær eneralforsamlin skal afho et
inden ud an en af marts måned.

til behandling på general-

forsamlingen skal være formanden
SENEST LØRDAG DEN 26. JANUAR 1991 .
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Fremlæggelse af det reviderede regns a
lndkomne forslag.
Bestyrelsens planer for det kommende år. erokoeeefi starter allerede

kken 1200 - lørda d. 23. FEB 1991

Budget for 1991.
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KØGE SEJLKLUB - Badehavnen

. Fastsættelse af kontingent.
` 9 1 _

og ' li d s sted i klublokalerne hos
- I ff t koster

frokosten, som vil bestå af kold bu e ,
kr. %§f at deltage i. 1 denne pris er inkluderet 1
Øl.

Alle er velkommen ti

1 at deltage i froko

Sfiêfi.

Tilmeldingen. som er bindende kan ske skriftlig
eller telefonisk til:

Michael Madsen
karensvej A A
3800 Nyborg
tlf. 65 31 12 91

r fra frokosten, vil

Tilmeldte personer, som udeblive
l've opkrævet for det skyldige beløb.

1 bben

efterfølgende b i _
Dette på grund af en STOR ekstra udgift for k u

eneralforsamling, hvor fle-

i forbindelse med sidste
re udeblev.
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KOSTEN ER ÉREDAG
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OBS. Ønsker du/1 ikke at deltage i frokosten skaldet bestemt ikke afholde jer fra at komme til
til selve generalforsamlingen.

På gensyn.
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Sell til L 23 er noget vi gennem mange år har
beskæftiget os med. |,

vikenderbåuen og seiiene demi. |~
Vi kan levere sejlene med den hurtigste facon og i

Vores priser hørertil i den fomultige ende afskalaen. 2

Du kan altid ringe til os få en snak om sejl til din L 23.

Med sejlefhi/sen
Jan B. Hansen
Dan-Sails
Sturlasgade 12 k
ved Islands Brygge
2300 Kbh. S

Tli 32 96-12 96.

n Ul

INDKOMNEFORSLAG

Køge den Zü/01/91.

Til L23 Klubben.

Emne: Forslag til ændring af L23 Klasseregler.

Følgende forslag til ændring af Klasseregler for L23 ønskes
behandlet på L23 Klubbens generalforsamling den 23 februar
1991.
Forslag:
Det tillades at genua til L23 må fremstilles af Mylar-dug og
benyttes fra 1992. Et år fra vedtagelsesdatoen af hensyn til
folks planlægning af sejlkøb.
Minimum vægt på Mylar-dug fastsættes til 150g pr.m2.

Afsnit h.1.02. ændres herefter til at lyde som følger:
Kevlar og andre aromatiske polyamider samt Spectra i sejl er
ikke tilladt, dog er Mylar tilladt i genua.

Afsnit ü.3.Dh ændres første linie til følgende:
Genua.
Minimum dugvægt skal være 200g pr.m2., dog tillades en
minimum dugvægt på 150g pr m2. hvis sejlet er fremstillet
helt af Mylar-dug.

Begrundelse for det fremsatte forslag er:

Ovenstående forslag har tidligere været til debat men blevet
forkastet af hovedsagelig to grunde:
1) Mylar-sejl var for dyre.
2) Mylar-sejl var ikke holdbare.

Med hensyn til prisen, så er denne nu nede på samme pris som
almindelig Dacron dug. Man kan i dag få et L23 sejl syet i
Mylar uden nogen merpris ll! Dokumentation haves.

Kvaliteten af Mylar-dugen som benyttes i dag er blevet
betydelig forbedret og overgår i dag almindelig dugtyper med
hensyn til stabilitet. Sejlet behøver ikke at blive rullet
for at undgå skarpe knæk hvor fyldstoffet forsvinder som man
specielt ser på temper-duge.

Ved de praktiske forsøg i 1990 med Mylar har det vist sig at
sejlet er holdbart. I eet tilfælde var det nødvendigt at
påklistre en mindre forstærkning ved prædikestolen da
septerøjerne var skarpe og uden beskyttelse.

De senere års udvikling i klassen har vist, at for at gøre
sig gældende må man benytte hårde temper-duge, som er dyre og
ikke særlig holdbare. Denne udvikling kan ikke være i den
almindelige L23 sejlers interesse, derfor dette forslag.
Mylar give mulighed for at få et stabilt sejl til en rimelig
pris og dermed muligheden for at blande sig i topstriden.

At vi tillader Mylar viser samtidig at klassen er levende og
gerne ser ændringer når det er til fordel for bredden i
klassen.

Med se' rhilsen

/ ían ørgensen
D Å
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