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Per ,,Amok“ Nielsen - D 176

Bestyrelsen M., -
Tandrupvej 8A - 2665 VallensbækStrand
Tlf. 43 548043 - mobil 27153095
per(@L23 .dk
Kredskontakter - Medlemmer - Sponsorer - nye ideer. l

Morten Thomsen - D 281
Uglevej 6 - 2680 Solrød Strand
mobil 50591993
morten@L23.dk
Sponsorer

Søren Koldt- D164
Nordgårdsvej 57, 'lune 4000 Roskilde
Tlf. 46138090
soren@L23.dk

Ole Rasmussen - D7
Birketvej 89- 4941 Bandhom -
ole@L23.dk
Kredskontaktennedlemmer

Povl Fisker- D 169

tlf23406 1 92

Georg Krügersvej 176 - 8600 Silkeborg

(
Tlf 86 845113 - mobil 20335933

)|govlrrPL23.dk Skype: polisl\cr3 09
Ansv. redaktør L 23 Nyt - klubstander - medlemmer

Hans Jørgensen - D 140
Havløkkevej 9- 4900 Køge -Tlf. 56 652404
hans@L23.dk Skype: hansjørge
Kapsejlads - webmaster - klasse

Erik Toft Nielsen - 15
Bådehavnen 7 - 4900 Køge
Mobil: 26243399
erik@L23.dk. Skype: eriktoñ
Dimsekassen

nsen
beviser

JULEAFTEN ??
Dajeg sad og skrev denne klumme en dag i maj måned, ringede enjæger-ven jeg
har.
”Er du klar over, det snart er d. 16. maj” -
”l6. maj ?? og hvad så ??” -
” Så går sommerjagten ind på råbukke, det er næsten lige som juleaften”.

Foråret er over os ......... _.
Kolonihavefolket har sået de første radiser, og er allerede begyndt at hive i de små
spirer der kommer op afjorden.
Golferne har smidt overtøjet, taget baggen og køllerne ud af skabet, og render rundt
på en stor græsplæne og leder efter en lille hvid kugle.
Campingfolket har fået vasket campinghabitten, og har allerede været på de første
3-4 weekendture i ind- og udland.
Lystfiskeme er færdige med at binde vinterens sidste fluer, og står der i
solnedgangen med stang og snøre. Med håbet om i år endelig, at få det bedste hug
og den største fisk.

- OG SEJLSÆSONEN ER LIGE STARTET - DET ER
NÆSTEN SOM JULEAFTEN

l år skal vi bruge båden meget, det bliver en fantastisk sommer. Der skal sejles små
aftenture, weekendture, sommerferie og lidt aftenkapsejlads - det bliver en rigtig
god sæson.

Det er efterhånden en del år siden, der har været afholdt L23-træf, der ikke
havde noget med kapsejlads at gøre.
Det skal der nu laves om på ! Claus Falck fra D 399 Lommelærken, Nivå har taget
initiativ til, at der bliver arrangeret fællestur til F lakfoitet i Øresund. Det bliver den
første weekend i september. Et par dage med grill, øl, rødvin, og hyggesnak omkring
vores dejlige skiv - måske et par små lege og konkurrencer, og ikke ret meget om
kapsejlads.
Med det antal L23-ere der ligger i Øresund og Køge Bugt, må dette blive et
velbesøgt arrangement. Afsæt allerede nu den første weekend i september.

Jeg glæder mig meget til juleaft .... .. sejlsæsonen. /Å

God vind fra
Per ”Amok”.

l:23 Sejler
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North Sails også sponsor ved DM
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2007 i uge 30 i Fåborg

ANNONCE

#1: DEN-104 "Malou"
#2: DEN-24"Tøsen"

#3: DEN-328 "Talullah"

NORTH SAILS
Tør du vælge andet til

sæsonen 2007?
For mere information om trim og sejl, kontakt Theis Palm på

tlf. 39 15 77 64 eller e~mail: theis@dl<.northsalls.com

|"\9: fl <!si-,..s7/ _"-sv" 4' 'ws 9 '- - »Xp

Hovedsponsor ved L23 DM
uge 30 - 2007 i Fåborg
Legetøjsmekanikeren®

(Q
lÄH“l_@.rllll

B&E-Handel v/Erik Rasmussen
Ølundgyden 26, Ølund

5450 Otterup

Telefon 64822123 - Mobil 20451349 - Fax 64822163

E-mail info@legetojsmekanikeren.dk ww.legetojsmekanikeren.dk

Vi ,,ses“ 7 \
'IE'

J

iFåb01'g V
O
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Resultatopgørelse for Regnskabet for 2006

INDTÆGTER
Kontingenter, aktive
Kontingenter, passive
Salg stregtegninger
Salg trøjer
Salg '/2-modeller
Salg beslag
Diverse indtægter
Renteindtægter
Indtægter i alt

UDGIFTER
Porto og gebyrer
Kontorartikler
Klubblad
Div. kredsudgifter
Div. DM-udgifler
Generalforsamling
Bestyrelsesmøder
Kredsmøder
Rej seudgifier
Træf
Køb, nredlemsgaver
Køb, trøjer
Forbrug af '/2-modeller
Forbrug afklukflasker
Forbrug af standere
Forbrug af beslag
Udstillingsomkostn.
Lagerregul. - afskr.
Diverse omkostning
Udgifieri alt

RESULTAT
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Budget
2006
29.000 2
2.500
1.000
4.000
2.000
4.000
0
200
42.700

8.000
1.000
15.000
500
7.500
O
1.500
2.000
1.0()0
1.000
0
4.000
1 .000
0
2.000
4.000
6.000
0
0
54.500

-11.800

Realiseret
2006
9.100
2275
550
4.870
1 .400
3.165
1 .l00
29
42.489

6.559
1 207
1 2.342
488
9255
575
498
0
0
2.364
409
0
750
0
850
4.000
3.490
9.466
0
46.652

-4.163

Budget
2007
37.830
2.958
1.000
4.000
0
2.500
0
100
48.388

8.000
1 .000
15.000
1.000
10.000
750
1.500
1 .000
1 .000
3.500
0
4.000

0
0

52350

-3.263

BALANCE PR. 31.12.2006
AKTIVER
Likvider
Kasse
Bank
Giro
Likvideri alt

Lagerbeholdning
Klukflasker
T-shirt/sweatshirt
Rorbøsninger
Klubtrøjer
Stregtegninger
L 23 logoer
Standere
Beslag
1/2- modeller
Hulkelbeslag
Spilerbeslag
Centerløft
Lagerbeholdning i alt
AKT1VER IALT

PASSIVER
Egenkapital
Saldo 01.01.2006
Årets resultat
Egenkapital 3 1 . 12.2006

Gæld
Forudbetalt kontingent nyt år
Kreditorer
Gæld i alt

PASSIVER IALT

Sign: Michael Chr. Nielsen, Revisor

2006

1277
26.871
0
28.148

828
7239
1.008
0
858
825
3.060
0
700
2.094
3.040
0
19.652
47.800

49.748
-4.163
45.585

1500
715
2215

47.800

2005

1313
11.168
15.743
28.224

828
0
1.442
3.140
990
900
3.638
560
2.100
2.006
3.800
2.120
21.524
49.748

61.664
-11.916
49.748

0

0

49.748
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Velkommen til nye
medlemmer:
Johrry Jokomsen D 61 - Sapp
Thomas Andreasen D 92
Frederik Dygaard D 43 - Hovsa
Sussanne Hinz D 335 - Ophelia

4 “k
EURO*fl' Skovshoved Havn

_-=_-___-- SÅILS 2920 Charlottenlund
,, Hvis vinden kunne vælge“ Tlf/fax 39 6320010

Side 8 Side 9

Aktiviteter i 2007.
20 maj Vallensbæk Fedtmule cup for udøvede og nye sejlere
26-27 maj Match-race i Skanderborg
Juni måned L23 sejlere inviteres til tirsdagssejladser i Vallensbæk
1-3 juni Fyn Rtmdt Cup fra Bogense bliver L23 ”rs officielle Fyn rundt 2007.
17 juni Tune-up Cup i Vallensbæk - L23 Kredsmesterskab i Køge Bugt
2-3 juni Åbent klassebådsstævne Kragenæs Sejlklub
25-28 juli DM 2007 i Fåborg Sejlklub
1 -2 sept. L23 ,,Grilltur“ til Flakfortet, Øresundkredsen inviterer
29-30 sept Åbent Kredsmesterskabi Silkeborg
7 okt. Mumm -Stelton Cup - Vedbæk Sejlklub, L23 kredsmesterskab i

Ørestmdskredsen.

NB: se nærmere annoncering på - WWW.L23.dk hvor der er
invitation og information om de enkelte arrangementer
-------------------ooooooooooooOOOOOOOOoooooooooooo-------------------

Har du fået trimmet dit ,, skiv ,, til sæsonen ??
Ellers har du nu to afprøvede ,, Trimguide'r'til din rådighed, de findes begge på
klubbens hjemmeside. Den mest afprøvede er den Hans Jørgensen D 140 Zero,
som har været og finde i gennem længere tid.
Her i den foregangne vinter har vi jo haft den store glæde at kunne trække på sidste
års Danmarksmester Theis Palm, som bl.a. repræsenterer North Sails. På de 2
klubarrangementer som har været aflroldt i Vallensbæk og Silkeborg har Theis
gennemgået sit bud på en trimguide, og vi har fået den lagt på hjemmesiden.

L23 Trim af Hans Jørgensen, D140.
Sidst opdateret: 25-3-2007

North Sails - L23 trimguide.
afTheis Palm - februar 2007.



Faaborg Sejlklub indbyder hermed til
Åbent ns-DM 2007 for Im. 806 og L 23
Onsdag den 25. juli til lørdag den 28. juli 2007
med søndag den 29. juli som reservedag.

Program:
Onsdag 25. juli kl. 16.00

kl. 16.00
ld. 18.00
kl. 19.00

Torsdag26. juli kl. 7.00
kl.. 9.55

kl.19.00

Fredag27. juli kl. 7.00
kl. 9.55

kl.19.00

Lørdag28. juli ld. 7.00
kl. 9.55

ld.19.00

søndag 29.ju1i kr. 9.55

1. REGLER

Bureau åbner - check-in af de deltagende både og
forevisning af dokumentation.
til. _ .Specialklubbeme - måling afsejl i klubhuset (L23) og
kontrol af både og udstyr.
Åbning af DM-stævnet.
Morgenbordet er klar.
Varselsskud for dagens l. sejlads, følgende
sejladser indledes hurtigst mulig efter afslutningen af den
forrige.
Efter ankomst til havnen er der moleøl.
“Gryde-afien“ i sej lklubben, forud tilmelding nødvendig,
se tihneldingsblanket nederst.
Morgenbordet er klar
Varselsskud for dagens 1. sejlads, følgende sejladser
indledes hurtigst mulig efler afslutningen afden forrige.
Efier ankomst til havnen er der moleøl.
Grill-aften i sej lklubben, forud tilmelding nødvendig,
se tilmeldingsblanket.
Morgenbordet er klar.
Varselsskud for dagens 1.sejlads, følgende sejladser
indledes
hurtigst mulig efter afslutningen afden forrige.
Efier ankomst til havnen er dermoleøl.
Specialklubbemes uddeling afsponsorpræmier.
Festmiddag i klubhuset, forud tilmelding nødvendig,
se tilmeldingsblanket.
Præmieuddeling ved Faaborg Sejlklub.
Hvis det er nødvendigt at tage reservedagen i brug:
Varselsskud for dagens 1. sejlads, følgende sejladser
indledes ,
hurtigst mulig efter afslutningen afden forrige.
Der indledes ikke startprocedurer efter kl. l4'.00.
Præmieuddeling snarest mulig etter afslutning afsidste
sejlads.

Der sejles eñer ISAF's kapsejladsregler 2005-2008, DS” statutter for DM, klasseregleme
for Int. 806 og L 23 samt udleverede sej ladsbestemmelser.
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Stævnet er reklamekategori C for Int. 806 og kategori A for L 23.
De deltagende både kan forvente at skulle bære stævnereklamer.

2. TILMELDING
Faaborg Sejlklub
Havnegade 17
5600 Faaborg
Stævnetelefon: 6261 3996.
Tilmelding kan også ske via L23 Klubbens hjemmeside: eller via post se side 13 .. 1 5
Ved registreringen ved DM om onsdagen, skal fremvises følgende:
a) Dokumentation for at hele besætningen er medlem af en sej lklub under Dansk
Sejlunion.

b) Dokumentation for betalt ansvarsforsikring på båden.
Ovenstående dokumentation kan være en udskrift af betalingen via bank eller
PBS.
Deltagere som ikke er medlem af en sejlklub tilbydes et halvt års medlemskab af
Faaborg Sejlklub for 390 kr.

c) Låneerklæring hvis aktuelt.
Det er et krav at de deltagende både har gyldigt klassebevis og at ejer er medlem af
specialklubben.
Disse krav vil blive checket af specialklubbeme ved tilmelding og kræver derfor ikke
dokumenteret ved DM.
Stævnegebyr kr. 1100.-kr. samt øvrig betaling via
Danske Bank Faaborg Reg.nr. 3588 Konto 3588051811.
Stævnegebyret dækker tilmeldingsgebyr samt morgenmad og madpakker
for hele besætningen
torsdag, fredag og lørdag.
Tilmelding og indbetaling af stævnegebyr skal være Faaborg Sejlklub i hænde senest
7.juli 2006.
Ved efteranmeldelse vil der blive opkrævet et gebyr på 200kr.
Havneplads fra onsdag til søndag er inkl. i gebyr. (Se mere herom under pkt. 10)

3. BANE
Op/ned bane med krydsmærke / kickmærke og gate som bundmærke, med målgang
på sidste læns. Banen udlægges på Faaborg Fjord ca. 1 sm fra havnen, altemativti
Hanse Bugt ca. 4 sømil fra havnen.
Det tilstræbes at banen bliver med 3 opkryds og 3 lænseben.

4. MÅLING 0G KONTRQL
Onsdag kl. 16.00 - 18.00 er der kontrol af både, udstyr og sejl.
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Kontrol afbåde, udstyr og sejl i henhold til klubbernes klasseregler. Kontrolmåling af
L23 sejl vil foregå i sejlklubbens klubhus. Alle L23 sejl skal bære L23 Klubbens
stempel før de benyttes ved DM.
Målekontrol i henhold til DS' måleregulativ, samt kontrol afbåde og udstyr kan
forekomme både før, under og efter stævnet.

5. REGISTRERING
Bådene skal registreres i bureau inden onsdag kl. 19.00, hvor sejladsbestemmelseme
udleveres.
Både, der ikke opfylder dette krav vil blive betragtet som ikke startet i første sejlads
og vil blive
tildelt DNS.

6. ANTAL SEJLADSER
Der forsøges gennemført 3 sejladser på hver sejladsdag - i alt 9 sejladser a' 1 - 1'/2
times varighed,
hvoraf en sejlads må fratrækkes såfremt 5 eller flere sejladser bliver gennemført.
Stævnet har DM status når 4 sejladser er afviklet - herefter vil reservedag ikke være
relevant.

7. POINTSYSTEM
Lavpointsystem, tillægA.

8. BUREAU
På kontoret i Faaborg Sej 1k1ub°s klubhus.
Åbningstid onsdag kl. 16.00 til kl. 19.00
Åbningstid om morgenen torsdag til lørdag kl. 08.00 til 08.30, evt. søndag: se opslag
lørdag.
Åbningstid efter dagens sejlads afliænger af antallet af protester, se derfor opslag.
Stævnets officielle opslagstavle er placeret på klubhuset.

9. PRÆMIER
For hver 5' tilmeldte. Herudover DS” DM-plaketter til nr. 1, 2 og 3 for 806 og L23.
Ligeledes sejler 806 og L23 om specialklubbemes vandrepræmier.

10. SØSÆTNING - HAVNEPLADS.
Søsætning onsdag med mobilkran kl. 14.00 til 16.00
Optagning lørdag med mobilkran kl. 16.00 til 18.00
Tilmelding hertil - som er gratis - skal ske samtidig med tilmeldingen.
Havnens mastekran kan frit benyttes. -
Faaborg Havn har en håndbetjent kran som kan benyttes til isætning og optagning af
side 12

både på andre tidspunkter.
Ved brug af denne kran skal man forhånds bestille nøgle til denne.
Gebyr 50 kr. pr udlån af nøgle.
Denne kran må IKKE benyttes til rengøring af bunden.
Henvendelse: Faaborg Havns havnefoged åben dagligt 7 - 17. Telefon: 62611687.
Deltagemes både kan ligge vederlagsfrit i Faaborg Marina fra onsdag til søndag.
Bådene forsøges samlet ved Faaborg Sejlklub”s bro.
Brug af havnen ud over denne periode hvor Faaborg Sejlklub ikke kan anvise gratis
plads,
skal man benytte anvist plads af havnefogeden og afregne med denne..

11. INDKVARTERING - TELT OG CAMPING.
Der vil være mulighed for opstilling af telte på grønt område ved Slagteriet og
campingvogne
henvises til øvrige landarealer.

12. ANSVARSFRASKRIVELSE.
Deltageme deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko.
Faaborg Sejlklub påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade
eller dødsfald,
der opstår som følge afeller før, under eller efter stævnet
Med sej lerhilsen Faaborg Sejlklub.
Hvisman vælgerDM-tilmelding pr. brev direkte til
Faaborg Sejlklub skal denne indeholde følgende:

BENYTVENLIGSTBLOKBOGSTAVER
Bådtype - sejlntunmer.
Bådnavn.
Ejers navn.
Rorsmand navn/klub / nationalitet
Ejer - låners adresse.
Telefon og E-mail adresse.
1 Gast navn/ klub / nationalitet.
2 Gast navn/ klub / nationalitet.
Ønskes brug afgratismobilkran onsdag: JA/NEJ
Ønskes brug afgratis mobilkran lørdag: JA /NEJ
Ønskes køb afL23 T-shirts a»75 kr. antal og størrelse.
Ønskes køb afDVD fra DM 2007 a 150kr. antal
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lhmiaflh ' . _
Tilmeldingsblanket til, grillaften deaften o festaften skal o så udfyldes, Grydeaften torsdag' gnuaften fredag og festmlddag lørdag ved DM, 80' 8 8
såfremt man ønsker at deltage i disse arrangementer. 2007 for L 23'
Betafing herfor skal Ske ved tijmejdingen Tilmelding og betaling skal være fremsendt sammen tilmelding til stævnet
Morgenmad og madpakker er indbefattet i Stævnegebyret. den 7- juli 2007-
Undertegnede bekræfter hemred rigtigheden af ovenstående tilmelding og er
indforstået med at være underlagt de regler der gælder ved denne kapsejlads; Skipper NEIVI1 *) ............................................................ _. Klub .............. _.

Tilmeldingen og betaling skal være Faaborg Sejlklub i hænde senest den 7. juli 2007.
Efteranrneldelge vil blive opkrævet et gebyr på 20()l(r_ (1381 Navfl .................................................................... .. Klub.................. ..

Dato: Underskrift: ........................................................................... ..ejer / låner G-”IST NEWN -------------------------------------------------------------------- -- Klub------------------ --

Sendestil: SEJLNR. ............................. .. E mail adr.......................................................... ..
Faaborg Sejlklub
Havnegade 17 Stævnegebyr incl. madpakker til 3 pers. torsd. fred. & lørd. 1 alt kr 1100,00
5600 Faaborg

Angiv antallet af personer, der ønsker følgende:
Det gamlede beløb for startgebyr og Spisning Sendes til Faaborg Sejlklub Gl'yd6íifIC1'1.å Kl'. 100.- ........... .. lO1`SClag ........... .. SIK............... .. l all ......... ..
via Danske Bank Faaborg R;-;g_m_ 3533 Konto 35gg051g11_ Grillaften. à kr. 100,- ........... _. fredag ............. _. stk....... I alt........
Denne forrnular kan også udfyldes og Sendes Vja L23 Klubbens hjemmeside, så skal FCSllmlCl(lag.à l(1`. 150.- . . . . . . . . . ..lØ1`(lag ............. .. Stl(........ 1 í1lt.......

du finde det samme sted i teksten på hjemmesiden, hvor du kan klikke der hvor L23 T'5hlfl5 21 kf- 75-- Stk ---------------- --1 all---------- --
der5[år_ K_LlK HER _ gller benyf gmsfågndg [[[me[d[ngsb[ankg[; L23 VldB0 på DVD 3 l(l`. 150.- SIK................ ..l 311 .................. ..

Størrelse på L23 T-shirts angives med: S - M - L- XL-XXL

her:

Tilmeldingesblanketten sendes til:
Faaborg Sejlklub
Havnegade 17
5600 Faaborg

via Danske Bank Faaborg Reg.nr. 3588 Konto 3588051811.

*) NB: Jeg ønsker at benytte mig af kranhjælp 1
Søsætning onsdag med mobilkran kl. 14.00 til 16. 00
Optagning lørdag med mobilkran kl. 16.00 til 18. 00 \__lí,.'-" Æ

Sæt X her................. ..
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Samlet beløb som sendes eller overføres som nedenfor anført I alt.................. _.

Det samlede beløb for startgebyr og spisning m.m. sendes til Faaborg Sejlklub
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Referat fra L23 Klubbens generalforsamling den 31.3.2007,
afholdt i Fåborg Sejlklub.
I alt 9 fremmødte medlemmer.

Formand Per ” amok” Nielsen byder velkommen til dette års generalforsamling, og
foreslår som:
Pktl. John Gunn fra Fåborg Sejlklub, som dirigent, som vælges med applaus uden
modkandidat.

Pkt. 2. Dirigenten takker for valget, og konstaterer generalforsamlingens lovlighed
i.h.t. vedtægteme. Og går herefter til næste punkt på den udsendte dagsorden.

Pkt. 3. Fomranden aflægger bestyrelsens beretning for 2006
Siden generalforsamlingen den 18 marts 2006 iVallensbæk:
Medlemsstatus.
Vi er i alt 234 (221) medlemmer. Heraf er der 193 (186) aktive og 41 (35) passive.
Medlemmeme udgør et stabilt antal. Det er godt at baserede det fremtidige arbejde i
L23 Klubben på.
Sportslige aktiviteter.
Udover det årlige DM har der været afviklet 5 større arrangementer. Det er
Kredsmesterskab i Kragenæs i maj måned, Pinsestævne i Skanderborg, Classic Fyn
Rundt fra Kerteminde i juni måned, Tune Up Cup og kredsmesterskab i Vallensbæk
også i juni måned og Kredsmesterskab i Silkeborg i september måned.
Dette at flere køber trailere til deres både gør, at felteme i disse arrangementer
bliver med deltagere fra hele landet.
Der har i alt deltaget 31 mandskaber.
Derudover har der været sejlet aftenmatch hver uge lokalt ude i landet.

Det årlige DM blev afholdt i Vallensbæk. Der var 24 startende både.
Der var ikke så meget vind. I alt blev afviklet 7 sejladser og en værdig
danmarksmester blev fundet i Theis Palm og besætning. Som sædvanlig var der
lodtræknings-sponsorpræmier til alle. De store præmier blev vundet med et sejl fra
Euro-Sails til D 52 Virus og en gavecheck til North-Sails til D 281 Zeppo.
Moleræs og aftersailing var som sædvanligt på højt L23 niveau alle dagene.

I forbindelse med vore vinteraktiviteter blev der lavet en brugerundersøgelse om
tidspunkt for afvikling af det årlige DM. Bestyrelsen havde spurgt medlemmeme om
det var ønskeligt at flytte arrangementet til en anden periode. Det blev et klart svar
fra medlemrneme - der er overvejende tilslutning til at DM forsøges afviklet i uge
30
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Per opfordrede til at læse mere om alt dette på L23 Klubbens flotte hjemmeside.

L 23 træf.
Træfaktiviteten har været lille. De sammenkomster der har været, har primært været
af lokal art, eller været omkring kapsejladser.

Medlemsarrangementer.
78 sejlere var mødt op til medlemsarrangement i februar måned. Først i Vallensbæk
og senere i Silkeborg. Theis Palm fortalte på en god og levende måde, om hvordan
man trimmer L23 til at vinde et DM, og om sine mange andre oplevelser i
sejlsporten.
Et par gode og hyggelige aftener.
Som sagt med 78 deltagere, der repræsenterede 42 både, og første gang i de år
disse arrangementer har været lavet, med flere deltagere i Silkeborg end i
Vallensbæk - godt gået jyder.
Dimsekassen.
Igennem klubben sælger vi div. mindre tilbehørsdele, primært noget der ildte kan
skaffes andet steds fra. Flere både har fået monteret centerløft - og på klubbens
hjemmeside er der en udførlig vejledning i hvordan arbejdet udføres. Dimsekassen
passes afErik og Gitte fra D 15 Tria.
Bådhandler.
Prisen på en god L23 ligger mellem 40 og 80.000 kr. Den store aktivitet i klubben
gør, at de både der bliver sat til salg hurtigt bliver ”hevet ned afhyldeme”. Den
store aktivitet gør også, at der hele tiden kommer nye aktive sejlere til klassen.
Hjemmeside og klubbladet L23 Nyt.
Disse to aktiviteter styres godt og professionelt af Hans og Povl. Begge dele er en
medvirkende årsag til, at vi fremstår som en interessant og aktiv bådklasse.
Bådudstilling.
Vi har i en årrække deltaget i bådudstillinger i Jylland og i København.
Forårets udstilling var i Fredericia. Da der ikke var plads til en hel båd på det areal vi
fik stillet til rådighed, valgte vi ikke at deltage i 2007.
Bestyrelsens beretning blev godkendtmed applaus.

Pkt. 4 Klubbens kasserer fremlagde herefter det reviderede regnskab, som viste et
realiseret underskud på kr. 4.163, mod et budgetteret underskud på kr. 11.800,
hvorfor årets resultat blev bedre end forventet, og indtægter og udgifter stortset gik
op. Balancen viste at klubben har aktiver for kr. 47,800.
Da der ikke var indvendinger i mod regnskabet blev det vedtaget med applaus.

Pkt. 5. Indkomne forslag. Der var kun indkommet forslag fra bestyrelsen på forslag
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til klasseændringer.

Ændring af teksten i regel i 6.6.04 er nu som følger. ..Tillæg for sejl og udrustning
i.h.t. DS“s handicap måleregel er 47 kg. Øvrig anslået vægt på batteri er 20 kg. og
rig 51 kg. Minimum vægt på batteri skal under klasseløb være 12 kg. Blev vedtaget.

Regel 5.1 .1 1.1 udgår. Vedtaget

Regel 5.1 . l 2 udgår. Vedtaget

Regel 2.4.06 udgår. Vedtaget

Ny regel 4.5.03. Vedtaget i følgende ordlyd:

Under L23 klassemesterskab må man kun benyttes ét stel sejl. Inden mesterskabets
start skal man oplyse om, hvilke sejl man vil anvende. Dette gøres ved at oplyse det
nummer, som er angivet på den blå DS-knap i det pågældende sejle. Dette stiller
krav til, at alle benyttede sejl skal bære en blå knap fra Dansk Sej lunion. I tilfælde af
sejlhavari, hvor et sejl tabes eller beskadiges, mere end det kan repareres, kan
protest- og/eller kapsejladskomiteen tillade en båd at anvende sejl, der ikke er opført
på sejllisten før starten på stævnet. Sådanne sejl, skal være forhåndsgodkendt i
overensstemmelse med DS°s sej lmåling og være kontrolmålt og godkendt afL23
Klubben. Dommerbåden skal orienteres om brug af reservesejl før disse benyttes.
Umiddelbart efter dagens sejlads skal det beskadige sejl og reservesejlet forevises
protest- og/eller kapsejladskomiteen for godkendelse. (DENNE REGEL ER FØRST
GÆLDENDE FRA 2008)
Pkt. 6. Bestyrelsens planer for det kommende års aktiviteter.( i konstruktivt samarbejde

de mest aktive kredse, som er nærmere specificeret på side 9,_,_, aktiviteter
2007“

Pkt. 7. Det fremlagte budget blev gennemgået af kasseren, og vedtaget, dog med
denne tilføjelse:
Skanderborg ( matchrace) bevilges 1000,00 på kontoen træf
Vallensbæk (L23 tune-up) bevilges 1000,00 på konto

en træf
Silkeborg (Åbent kredsmesterskab) bevilges 1000,00 på kontoen træf.

Således at udgiftskontoen herefter er øget til kr. 6.500.
Budgettet blev herefter vedtaget af generalforsamlingen.

Pkt. 8. Fastsættelse af kontingent. Nuværende kontingent kr. 200,00 for aktivt
medlemskab, kr. 100,00 for passivt medlemskab blev vedtaget uændret.
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Pkt. 9. Valg i henhold til lovende:

Næstformand: Morten Thomsen D 281 genvalgt uden modkandidat med applaus.

Valg af suppleanter Hans Jørgensen D 140 & Erik Toft D 15, begge modtog også
genvalg med applaus.

Valg af revisor Michael Nielsen D 48 blev genvalgt.

Valg af revisorsuppleant, Hans Chr.Thorsen D 8 genvalgt.

(Formand og Kasserer ikke på valg í 2007)

Pkt. 10 Eventuelt:
Robert D18 havde forud for generalforsamlingen bedt om dispension fra
klasseregleme vedr. forstærkning af skrog ved mastefod. En udbedring som ikke
var/er tilladt, hvilket han var også var blevet orienteret om. Dette emne bad Robert
om få debatteret. Bestyrelsens afvisning blev gentaget og begrundet med at det
kunne give ham en fordel, idet forstærkningen var ført langt op i begge skrogsider
hvilket ikke er tilladt, men at bestyrelsen selvfølgelig havde forståelse for, at den
udførte reparation havde været nødvendigt, men havde han rådført sig med
bestyrelsen forud for reparationen, kunne han havde undgået den lidt kedelige
situation.
Efter lidt debat om problemstillingen ebbede diskussionen ud og Mike Rasmussen, D
24 Tøsen havde et spørgsmål vedr. interessen for og få optaget en video ved det
kommende DM i Fåborg, som efterfølgende skulle kunne erhverves på en DVD til
ca. 150 kr. Forsamlingen fandt det var en god ide, og bad ham arbejde videre på det.
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og gav ordet til formanden.
som var tilfreds med afviklingen og takkede Fåborg Sejlklub for lån afklubfaciliteter
til aflioldelsen afgeneralforsamlingen, og udtrykte på glædeligt gensyn til DM i
Fåborg i uge 30.

Referent
Povl Fisker D 169 Sekretær.
Den 10.maj 2007.
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Nyt banebrydende indslag i Fyn
Cup 2007 - 1...3 Juni zoo? start og mål i Bogense
....ca. 20 både, fordelt på hele fe/tet - får en 'sender'
ombord der jævnligt opdaterer positionen til nettet. . . ..
Mange familiemedlemmer, -venner, -presse -og andre interesserede
følger Danmarks største kapsejlads på nettet. I mange år har Fyn Cup
gjort alt for at man kunne følge sejladsen på nettet: Flere meldepunkter-
SMS'er- hurtige opdateringer af logbog på nettet i døgndrift mv. Det har
gjort at man på rimelig vis kunne følge sejladsen. Men nu har FynCup/
Bogense Sejlklub i samarbejde med Kyster Marine og Gemininorum
aps udviklet er program der for første gang bliver vist på vvvwv.fyncup.dk.
Ca. 20 både, fordelt på hele feltet, fra den største båd til den mindste,
får en 'sender' ombord derjævnligt opdaterer positionen til nettet. På et
kort, der kan ses på wvvvv.fyncup.dk, vil man kunne følge bådene, -hvor
de er PT, og hvor de har været. Dette er et pilotprojekt som vi testerfor
første gang. Vi tror at det vil blive til gavn for alle kapsejladser fremover.
Men på vvww.fyncup.dk. sker det forførste gang. Følg med her!
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L23 Klubben kan tilbyde følgende varer:
Centerløft til L23:
Komplet åg - løfiegrej til L23 medlemspris l200kr. ..er på lager....
Sættet indeholder:
Åg i 10 rmn. T stål, slyngrenset og epoxymalet, gummi på undersiden - vandret flade.
Oval løflering - 2 tons
5 sjækler - 2 tons
2 løflestroper - 2 tons, grønne 300/ 1 50 cm.
2 høje (50 mm.) møtrik. galvaniserede.
2 øjebolt M20 rustfrie.
1 ,, dækspåfyldning“ dæksel ø 51 mrn. chrom til dæksgennemføring foran garagen. Den høje
møtrik 50mm. tilpasses individuelt til overkant dørkplade, således at der er et hul på 30 mm.
klar til isætning aføj ebolt. Foran garage til skydekappe skæres et hul Ø 54 mm. Monteres i
tætningsmateriale, overskydende studs ca. 60 mm. afskæres før montering. Dæksel dækker
skruer. Dette tilbud kan afhentes fragtfrit i Skanderborg eller i Køge Bugt området. (eñer
afiale)..Vægtangivelserne refererer til hvad grejet er godkendt til afbelastning. Leverandør og
L23 Klubben kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået ved brugen af ovenstående
materialer

Nye mørkeblå trøjer med diskret logotryk, pris kr. 190,00
Rorbøsninger, er der slør i roret så er nye bøsninger løsningen, de kan købes for kr.
50 pr. sæt.

Vi har ca 30 Tshirt i grå svarende til vores DM Tshirt 2006, med tryk på forsiden med
,, tegning af L23 ,,, og tekst L23 sejler, og findes i flere str. i S.M.L.XL.XXL pris kr
75,00 + forsendelse. Vil blive tilbudet ved vore kommende klubarrangenter

Spilerblokkebeslag. Vil du godt have spilerskødeme fri afcockpitkannen og
spilerblokkene langt tilbage så er disse beslag løsningen. Pris for et sæt (2 stk) er kr.
320.

Hulkehle beslag. kan købes for 100 kr. pr sæt. ( 2 størrelser)
L23 stegtegning i aluramme kr. 200.

Alle priser er excl. levering, og leveres omgående når pengene for det købte er
overført til klubbens konto.

Vores bank er Den Danske Bank - Reg.nr.: 3194 Kontonummer.:
3194117531
Husk at anføre bådnummer eller navn i meddelelsesfeltet ved
indbetalingen.
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Det var måske en rigtig fin gaveide med L23°r på flot
massiv mahogniplade, til L23 sejleren der har alt, undtagen en
eksklusiv halvmodel.
Være i god tid, da vi ikke har flere på lager i øjeblikket, men
igang med at bestille ny portion til lager.

L23 halvmodel i hvid - monteret på massiv mahogniplade, lakeret 5.
gange og poleret. Pris kr. 800. ( vandlinie og vinduer skal man selv
påføre som vist modellen her) eller et nærmere aftalt beløb v/
bestillingen.

ÖBSZ klubbens hjemmeside, www.L23.dk

Forsidebilledet: Match-Race i Skanderborg, pinsen 2006, flot
vejr og masser af vind. (foto Hans Jørgensen).

Deadlillð for næste L 23 Nyt er den 25. 2lllgllSt. 2007

Gratis medlemsblad - oplag 250 stk. Tryk: wwvv.dixit.dk
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Bøgestrøms Kredsen

lssefjord Kredsen

Køge Bugt Kredsen

Limtjordskredsen

Nordøstjyll Kredsen

Silkeborg Kredsen

Århus Kredsen

Lillebælts Kredsen

Nordfyns Kredsen

Storebælts Kredsen

Sydfyns Kredsen

Storestrørns Kredsen

Øresunds Kredsen

Kredskontakter
Søges

D 250

D140

Søges

D 23

D169

D384

D174

D24

D99

D212

D7

D18

Kredskontakt søges til at øge L23 interessen
idit område
Jan Nielsen - Stationsvej 10
4320 Lejre - Tlf 4648 1930
agua@nielsen.mail.dk
Hans Jørgensen Havløkkevej 9
4600 Køge - Tlf 5665 2404
hh`|(@dk.ibm.com
Kredskontakt søges til at øge L23 interessen
i dit område
Jøm Homemann - Solsikkevej 24
8900 Randers - Tlf 8643 6212

Povl Fisker - Georg Krügersvej 176
8600 Silkeborg - Tlf 8684 5113
pof|sker@webspeed.dk

Finn Hasager - Vesterbrogade 13 th
8000 Århus C - Tlf 8613 7938
fam.hasager@mail1 .stofanet.dk

Dan List-Jensen Platanvej 27, Hammelev
6500 Vojens - tlf 74 507382
list-jensen@wanadoo.dk
Mike Rasmussen - Krokusvænget 5
5450 Otterup - tlf 64825056
dorteogmike@webspeed.dk
Lars Munch - Kristiansdals Alle 66C
5250 Odense SV - Tlf 6617 0319

John Runge - Blåbyvej 1B - 5700 Svendborg
24286246 - john.runge@,yahoo.dk

Ole Rasmussen - Birkevejen 89 - 4941 Bandholm
tlf. 22415622 - ole@L23.dk

Robert Christensen - Kildebakkegårds
Alle 66 - 2860 Søborg T|f3956 5005
killelock@yahoo.dk
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