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FROKQST
FØR GENERALFQRSAMLINGEN

som sædvanlig afholdes der frokost, også
denne gang med videofremvisning fra
sidste DM, forud for selve
generalforsamlingen.

FROKOSTEN starter allerede:

KL. 12.00 lørdag den 11. marts 1995.

og den finder sted i klublokalerne i
Korsør Sejlklub.

Frokosten 'vil være en kold/lun. buffet
betående af:

2 slags sild, fiskefilet,
gravad laks, roastbeef,
hønsesalat, ribbensteg,
mørbradbøf, leverpostej,
frugtsalat og ost.

Alt dette samt 1 øl for kr. 125,-

Tilmeldingen som er BINDENDE kan ske
skriftligt eller telefonisk til:

John Nygaard Arne Knudsen
Hyrdeengen 203 Morelvej 60
2625 Vallensbæk 5250 Odense SV
Tlf.: 4362 0988 Tlf.: 6617 4033

Sidste frist for tilmelding er
den 3. marts 95.

Hvis I ringer til Arne eller John,
kan de måske hjælpe med koordinering
af fælles transport.

OBS!! Ønsker du ikke at deltage i
frokosten skal det IKKE afholde dig
fra, at deltage i selve
generalforsamlinge.

HUSK kvittering for kontingent for at
være STEMMEBERETTIGET.

Alle såvel gaster, koner, kærester og VEL MØDT OG PÅ GENSYN
børn m.m. er velkommen til at deltage.
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TIL L23 KLUBBENS GENERALFORSAULING 1995. Otterup den 8/1-95

Hermed fremsendes forslag til vedtægtsændring af storsejl paragraf
4.2.03, omhandler øverste sejlpind.

Forslag 4.2.03 ændres til:
Sejlpinde i et max antal af Å er tilladt.
Øverste sejlpinds maximale længde er 0.58m, dog tilladt med gennemgående
Øvrige sejlpindes maximale længde er O.78m.

Arggmenter
Ved gennemgående øverste sejlpind i storsejlet, forlænger man dets
levetid, i forhold til fart, da sejlet ikke vil falde sammen mellem
pinden og forlig i toppen.
Brugte sejl kan nemt og billigt laves omm til gennemgående sejlpind
og dermed få et nyt pift og mere fart.
"Vores D.H. mål er sat op så det vil ikke ramme os i den retning, og
hvorfor ikke få så meget fart ud af L23eren som muligt!"

NB.

Jeg håber at bestyrelsen og generalforsamlingen vil tage godt imod dette
forslag.
Dansk Sejlunion vil behandle det godkendte forslag hurtigt, når det bliver
tilsendt dem midten af Marts måned.

Med venlig hilsen
TØSEN D 2k
Erik Rasmussen
ørnehøj 3
5450 Otterup
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- Det har det nemlig med at
tære, især på aluminium.
Dorior er del vigtigt, at du boikynnr din
must mod ulivanduprqr. Til dom
omg har John Mu! udviklet et since
noholdigl speclnlrmducl. som renser,
bøokyflbr oq lrnngorvoror mdllovlr.
:bålet nl llourol aluminium og rusflrit

-aavuyi om mur- maanoiaer nm sy-
rer eller llkllior og beskytter oflolnivt
de behandlede emner,
Hvis din man er rigtig snlvsot bor du
hm bruge -Ron: am mm-. .
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Lørdag den 29 okt. blev Silkeborg kredsens kredsmesterskab afgjort
efter en række kapsejladser afholdt af Silkeborg Sejlklub. Mig bekendt
er det første gang nogensinde at der er afviklet et egentlig kredsmes-
terskab. Vi har været op til 5 deltagende L23 både, og haft vore egne
løb. Det har været meget afvekslene sejladser med en masse gode og
tætte dueller på trekantbane udlagt på Julsø nedenfor Himmelbjerget.
Den sidste sejlads den 29 okt. var en såkaldt distancesejlads hvor start
og mål lå ud for sejlklubben i Hattenæs. D.v.s. at " banen " er igennem
to søer og snævringer og ud i Julsø, rundt om en lille ø udfor Himmel-
bjerget og tilbage igen. På kryds i modstrøm og manglende vind samt
mange steder man kan gå på grund, ikke mindst i snævringeme, ja så
kan alt ske og intet er afgjort for disse er passeret. Det var netop vores
held, idet -D 368- havde ført klart hele vejen, men en grundstødning i
den sidste snævring gjorde at vi nåede op og slog dem en 3-4 båd-
længder før mål, py - ha det var spændende, og dejligt. Denne placering
giver os så samtidig kredsmesterskabet. Lige lidt praleri, af dagens ialt
28 både, flest H både, bliver vi no. 2 overalt, det var en H båd af de
skrappe som blev no 1 overalt. Klubben har iøvrigt Danmarks største
H båds flåde. I
Af nedenstående skema fremgår deltagende både og placeringer.

Poinlsejlack Klubmesterskab Distanæsejlarb Kredsmester-
11 sept 15 & 16 okt. 29 okt. skab 1994

D 83 Vigi Lars Nørgård _ - 3 5
D 169 Pi'r Povl Fisker 2 (2 1 1
D 179 Per Udengård
D 212 Lady Bent Nielsen
D 368 Mini Per Jensen 3 (2)
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Udover at alle L 23 sejler havde fået en " cap " med L23 logo, (sponseret
af Schultz Møbelsnedkeri), havde vi præniieoverrækkelse som blev
overværet af mange af Sejlklubbens medlemmer, da vi samme dag havde
standerstrygning, så alt ialt et godt forløb, og en festlig afslutning som vi
helt sikkert vil følge op til næste år.

Povl Fisker, kredsrepræsentant
Pi'r D 169.
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