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Robert Beck
Tjørnevej 12
5800 Nyborg
Tlf.= 65 31 21 29

Rune Lentz
Havemøllevej 62
4100 Ringsted
Tlf.= 53 61 45 58

John Nygaard
Hyrdeengen 203
2620 Albertslund
Tlf.: 43 62 09 88

Michael Kristiansen
Rødovrevej 194, 2, tv,
2610 Rødovre
Tlf.= 31 41 45 57

Arne Knudsen
Morelvej 60
5250 Odense SV
Tlf.= 66 17 40 33

Michael Madsen
Karensvej 4 A
5800 Nyborg
Tl£.= 65 31 12 97

Kjeld Christensen
Elmehusene 94
2600 Glostrup
Tlf.= 42 45 52 46

ñvfifin » -01+ ~«

Kredskontakter

Til lejefi
Telte/AP'eren
Sejltilbud

L 23 Nyt

Kapsejlads

Køb/salg
Nye ideer

Deadline for næste blad er lørdag den 6 MARTS '93,
samtidig ønsker jeg at sige farvel efter 5 år som I 1

23
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GENERALFQRSAMLING
1993

L 23 Klubben indkalder hermed til den årlige
Seneralforsamling

lørdag den 6. marts 1993 kl. 1400
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FROKOST
før generalforsamlingen

Som sædvaneligt afholdes der en frokost med
lysbillede fremvisning forud for selve gene-
ralforsamlingen 1993. Billederne viser den
gode stemning, som der var ved det perfekt
afholdte DM '92 1 Rudkøbing - glæd jer.

Frokosten starter allerede=

klokken 1200 - lørdag den 6 marts '93

og den finder ligeledes sted i klublokalerne
hos Korsør Sejlklub, Korsør.

Frokosten vil er kold/lun buffet koster
kr. 90,- at deltage 1. I denne pris er inklu-
deret l øl.

Alle - såvel gaster, koner, kærester, børn m.m
er velkommen til at deltage i frokosten.

Tilmeldingen, som er BINDENDE kan ske skrift-
lig eller telefonisk til =

Michael Madsen ell. Robert Beck
Karensvej 4 A Tjørnevej 12
5800 Nyborg 5800 Nyborg
tlf. 65 31 12 97 tlf. 65 31 21 29

Grundet tidligere tiders darlíge erfaringer
vil tilmeldte personer, som udebliver fra
frokosten, blive opkrævet det skyldige beløb.
SIDSTE frist for tilmelding til frokosten
er mandag den 1. MARTS 1993.

OBS. Ønsker du/I ikke at deltage i frokosten
skal det bestemt ikke afholde dig/jer fra at
komme til selve generalforsamlingen.

Vel mødt og på gensyn i
3



IMPORTØR:GRAVQUICKA/S,GLOSTRUP.

E l

Tag din

( navigator)

med hjem efter sejlads.

ENSIGN GPS er en 3-kanals GPS, som
kan holdes og betjenes med samme
hånd. '
Den er batteridrevet (ca.10 timer
på fuldt opladede batterier), men
kan selvfølgelig tilsluttes 12
V(ekstra udstyr).En positionsnøj-
agtighed på 25 m er normalt.
100 rutepunkter kan udlægges i 9
ruter.
Beholdende kurs og fart(O,lkn),
kursafvigelse,pejling og afstand
til rutepunkt, afstand mellem
rutepunkter,mand over bord er
nogle af faciliteterne.
Den er lige god at anvende til
tur-, distance- eller trekantbane-
sejlads.
Den kan nemlig også indlæse ru-
tepunkter som pejling og afstand
og selv etablere en korrekt olym-
piadebane.

VEJL.UDS. PRIS kr. 8750,-anti.
nwmg, MEN SE SPECIELT TILBUD FOR
L-23 EJERE.

Ring og hør mere hos John Runge på
TLF. 32537097 bedst efter kl.17 og
i weekends. 4

TILBUD
Køb din navigator gennem
L 23 Klubben og opnå en
rabat på 5 % . Prisen på
GPSen bliver herefter
kr. 8.312,50 . Denne pri<
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er gældende ved en samlet!
lbestilling via RUNE LENTZ

inden den 24. marts. Leve
lring ca. 1. april. A&
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"EMNER" TIL L 23 BESTYRELSEN
Kender du nogle, eller er du selv interesseret i at give
et nap med arbejdet i L 23 kIubben's bestyrâlseäsådíl:
den nuværende bestyrelse gerne høre fra ig, a
efter næste generalforsamling skal bruges nogle nye
friske folk.

Hilsen bestyrelsen

Ring blot ll

K YAçHTBUREAU
BADEVÆRFT

Holger Leth Christensen

62 51 24 14 - 62 51 ss eo
t ` J
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23 Klubben

Aktiver

Kasse
Bank
Giro
Bankbog
Klukflasker T-shirt
Standere
AP navlgalorer
Cockpillelle (5 stk)

Aktiver Ialt

Passiver

Egenkapital

Saldo pr 'l.jan 1992
Kreditorer
Årels resultat

Passiver lalf

7 1 a

JOHN NV FC' Claus Siggaard
Kasserer Remo;

Status pr. 31.12.92

8

848 kr
954 kr

23.280 kr
5.946 kr
500 kr

6.900 kr
6.000 kr
5.000 kr

49.427 kr

39.045 kr
372 kr

11.011 kr

49.427 kl'

Nyt Nyt til L 23 sejlere.

Nu har jeg fået kontakt til et både-
værft som kan, og vil hjælpe alle L 23
sejler med vedligeholdelse samt rep.
Mangler du en ny 1uge/kistebænks-

låg, udskiftning af rorbøsninger, eller
andet, ,så ring du blot til.

Anders Leth Christensen
på tlf: 62 51 24 O8

Døgnservice : 62 51 24 72.

Eller du kontakter mig

Med venlig hilsen

' Robert Beck.

REDAKTØR SØGES
Kunne du tænke dig at blive den ny

redaktør M/K på L 23 NYT.
Har du lyst tilat lave ca. 5 numre af L 23 NYT pr. år, så
har L 23 klubben papir, limstift og en skrivemaskine
som bliver ledig fra generalforsamlingen '93, idet jeg
stopper med redaktørjobbet.
Du er velkommen til at ringe til mig for at høre mere
om, hvordan jeg har lavet bladet.

Mange hilsener
Michael Kristiansen

9 Tlf. 31 41 45 57
D 286



L 23 SÆLGES &
L - 23 sælges.

oq
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D - 322, årgang 1982, hvid med sort bund og sort r1g. óQ@v
Meget flot og velholdt-
Kr. 88000 , -

Frede Nicolajsen.
Tlf. 6222 1101 (efter kl. 1700).
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Jeg er flyttet til
'92. Jeg har endnu
"Salling Dancer" .
medlemmer, der ved

københavns omrâdet i efteråret Ø; Ø
ikke fundet en havneplads til - N §>\§>ø -Qø' Q Q
Er der nogen af L 23 Klubbens *§dØ é§;$` <9 &§Q
om der er pladser til leje/salg á9 á däd° Qågåð

1 nærheden af lsefjaraen, Roskllaefjara eller 1 øre- ,9<;“/" @~<»°:\<z°° ø*`ðfi>@ (oq,
sund ? Kontakt venligst : D 378 - Gert Hansen, ðáåjp 825? Q
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32 96 12 96
_]an Hansen Dan-Sails

Sturlasgade 12 K
v/ Islands Brygge

' 2300 København S.


