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HAVNENS SKØNHEDER SAMLET PÅ RÆKKE

L 23 NYT forventes i år at udkomme 4 - 6
gange. Næste nummer af bladet er planlagt
til at udkomme i starten af MAJ måned,
hvorfor stof til dette blad skal være
redaktøren i hænde SENEST DEN 8 april l989.
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- ranmen for årets generalforsamling samt det konmende klassenesterskab

På gensyn
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sejlende både er tilmeldt klubben.
Han fortalte herefter, at han undsender labels til dem, hvor han i
forvejen har en kopi

af målerbrevet.

I 1988 var klubben indgået i en ordning med andre specialklubber for
Lørdag den 13/2-89 kl. 1230 var tidspunktet hvor å t
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standart både om en præmie

L 23 standeren vil fortsat kun blive udleveret ved henvendelse til
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til en standart båd ved årets Sjælland og

Fyn Rundt, sådan at andreend de store reklamebåde fik omtale.
bestyrelsen, idet det ikke var ønskeligt, at man som tidl. havde samlettil
bunke~

af standere, uden at man kunne bruge dem.

Vedr. afholdelsestidspunktet for klassemesterskabet passer kalenderen
i de næste par år, sådan at det vil komme til at ligge omkring grundlovsdag. Klassemesterskabet for 1990 vil blive forsøgt lagt vest for Storebælt.
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Knud Larsen spurgte herefter, om der var nogen konmentarer til Poul
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Hennings beretning.

gik til D 220, D 139 samt D 85

D 220 v John Runge V 5_- díæm erne
'
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ar imi ertid allerede ejer af en halv d 1 h
.
_
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m0 E , vorfor han ville skænke den ny vundne, som
eﬂ Præmie til det kommende klassemesterskab
I forbindelse med udskænkning af kaffen underholdt Michael Madsen
f
D 191 med lysbilleder fra klassemesterskabet i Nyborg.
'D
Herefter
kun ne se 1 ve generalforsamlingen
_
1
indledes
med godt en timnn
forsinkelse - traditionen tro

D 130 Frode Jensen ville blot omtale kredsmesterskabet, som var afholdt i Isefjords kredsen og som havde ligget samtidig med træf i Lynæs.
Dette havde været en succes, og han opfordrede derfor alle til at deltage.
Claus Siggaard (bestyrelsen)
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fik herefter ordet, og han fortalte om

arbejdet med udsendelsen af ÅRBOG 1988 , bogens indhold m.m. . Det var
planlagt at der i 1990 igen skal udsendes en årbog.Mangler nogen bogen
kan den fås ved henvendelse til bestyrelsen.

Poul Henning L arsen 1 ndledte med at uddele en flaske til reprmunn- .
tanten
fra den båd 1 som k om 1 ængst væk fra - igen i_ år var det G 4 p|"“.
Ehlert Meyer.

Medlem
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D 139 foreslog at der i næste bog også tages vinderne

med

fra Fyn Rundt. Dette blev noteret af bestyrelsen.
Arne Knudsen D 107 foreslog, at man måske kunne udsende selvklæbende

Hele b es t Yfelsen var tilstede ved generalforsamlingen.

labels med adresseændringer til bøgerne. Bestyrelsen vil tale om dette.

Dagsorden jfr. lovene.
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John Runge D 220 spurgte om, der havde været nogen tilgang til klub
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afgivelse af de forskellige beretninger sådan at der kun
k
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nye både. Hertil svarede Poul Henning, at det ikke var tilfældet,

i 1988 havde det kun været diverse ejerskift.

a dlomme 1 landets forskellige kredse ved kredS_
emstal er Stadig stabilt ca - 90 s af d e
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Undertegnede sekretær fortalte herefter kort om bladet L 23 NYT og

1

produktionen

af dette, ligesom jeg forsat efterlyste stof til bladet.

Rune Lentz (dimsemanden) redegjorde herefter for de tilbud som i årets
løb havde været bragt i bladet - sejl, rodkick, spilerkran, ankere, handskerum, sweatshirt m.m., samt

udlejningen af klubbens telte, som i 1988

havde været udlånt i ialt 26 uger. Sluttelig fortalte han, at klubben nu
også lejer en AP-navigator ud.
Arne Knudsen D 107 spurgte herefter om hvordan bladet så på annoncer,
og Poul Henning redegjorde herefter for bestyrelsens politik på dette om-
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råde.
10 meter.
Kalle fra D 21 havde en kommentar til Runes tilbud, idet han havde
haft dårlige

Herefter fortsatte Hans Jørgensen D 140 med en forklaring om-

erfaringer med det rigeftersyns tilbud, som havde været

kring måden hvordan man bliver en entypebåd - tegninger, producenter-

bragt i bladet.

klæring, klassemesterskab m.m. , alle ting som sejlunionen skal godkende. P.t. vides det,at det vil kræve nogle yderligere tegninger af

Robert Beck (bestyrelsen)fortalte herefter om de afholdte kredsmes-

bâdens overbygning og ror, ting som Lars Olsen vil lave mod betaling,

terskaber, hvor tilgangen havde været stor. I årets løb var der lige-

ligesom der i reglerne skal indføjes noget omkring sikkerhedsudstyr, og

ledes startet en ny kreds - Nordfyns kredsen, hvor det også går flot.

enkelte mål skal

Rep. fra D 326 undskyldte i tilknytning hertil, at han var ked af,

tages på en anden måde. Af udgifter til den enkelte

sejler kan der komme betaling til en nummerplade i rustfritstål, samt

at man ikke i Storestrøms kredsen ikke havde kunne stille med flere end

betaling af et klassebevis.

2 både.

Herefter fulgte der en positiv debat i

Robert forestod herefter præmieuddelingen til årets kredsmestere,

salen, hvor flere hilste

forslaget velkommen, blot skulle bestyrelsen ved udarbejdelse af spe-

som blev: D 121, D 107, D 103, D 198, D 140 samt D 18 som alle fik en

cifikation af båden have tilpas tolerance, sådan at alle kunne godkend-
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flot Holmegård karaffel med skibsmotiv og L 23 tryk.

es. Sluttelig fulgte en debat om, dem som ikke var tilstede ved generalforsamlingen skulle have en mulig-hed for indsigelse mod forslaget.

Knud Larsen kunne herefter konstatere, at ingen havde indvendinger

Dette blev afvist, og forslaget gik til afstemning i den ordlyd, som

til bestyrelsens beretning, hvorfor den blev betragtet som godkendt.

havde været gengivet i L 23 NYT ved indka1delsen.til generalforsamlingen. Afstemningsresultatet blev: FOR 30 .

Peter Hemp-Bentzen fortsatte herefter til dagsordnens pkt. 4 -

IMOD 0 .Bestyrelsen

vil ar-

bejde videre med forslagets udførsel;

fremlæggelse af regnskabet. Se dette andet steds i bladet.
I forbindelse med dette bemærkede han, at der af store udgifter

Pkt. 6 - bestyrelsens planer for det kommende år, Poul Henning op-

havde været indkøb af 2 nye telte, ligesom bladets trykning.

lyste hertil, at det er bestyrelsens mål at gøre kredsene endnu mere

Ingen havde spørgsmål til regnskabet, blot blev det bemærket,at

aktive, og ellers følge

der var en skrivefejl i budgetet for 1989,idet der i udgifter ialt

den positive udvikling som er i gangl

D 130 Frode Jensen sagde hertil, at han havde en ide om, at det vil-

rettelig skal stå 36.000,- og ikke som skrevet 34.000,- .

le være sjovt, hvis man i forbindelse med generalforsamlingen kunne oplyse en dato i sommerferien, hvor L 23 erne kunne mødes til træf og en

Knud Larsen gik herefter over til pkt. S indkomne forslag. Han op-

familiekapsejlads f.eks. uden spiler eller lign.

læste herefter bestyrelsens forslag, om det kan tillades at måtte ud-

. Bestyrelsen vil

ar-

bejde med forslaget/ideen.

tage bådens hynder under kapsejlads.Poul Henning gav herefter en kort
forklaring om grunden til forslaget, samt at bestyrelsen internt var

Pkt. 7 - budget for 1989 se under pkt. 4.

uenige om forslaget, hvorfor den ønskede en generalforsamlings afgørel-

1

se.

L
Herefter fulgte en livlig

Pkt. 8 - fastsættelse af kontigent. Bestyrelsen indstillede til et

debat meäargumenter både for og imod, og

uændret kontigent, hvilket enstemmigt blev vedtaget.

der lød ryster om at skåne hynderne, læg plastikposer over, flyt dem
frem i båden m.m. . Da ikke flere ønskede ordet, blev der foretaget afStemning' °9 resultater blev: FOR 14 I IMOD 19 hverken FOR/IMOD 1
hV°ff°f

I

f°f$1a9et b°ftfﬁ1Öt-

Knud Larsen °P1æ5te herefter besrYre15enS ferslag 0m: et eøre L 23

pkt_ 9 _ valg til bestyrelsen, poul genning oplyste, at han ønskede
,

at trække sig som formand, ligesom Peter ville gå som kasserer. Poul

I

Henning var dog villig

til at fortsætte som menigt medlem, ligesom

han kunne oplyse,at Robert Beck var villig til at bestride formandsposten,og at Claus Siggaard var villig til at overtage jobbet som kasserer.

ere" til en dansk (nﬁti°Ha1) enrYPebåd- PUU1 Henning beäfuﬂdede heref”

Som 1. sup. blev D 127 Torben Kihl-Plambek forslået. Fra salen var der

ter forslaget med argumenter som: ens både/ens løb, dansk mesterskab,

ingen andre forslag, og efter afstemning kom den nye bestyre15e til at

bedre brugtbådspriser samt følge andre klasser X 79, Spækhugger og BB

bestå af følgende:
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bestyrelsen :
FORMAND: Robert Beck, Tjørnevej 12, 5800 Nyborg
NÆSTFORMAND: Rune Lentz, Havemøllevej 62, 4100 Ringsted.
KASSERER: Claus Siggaard, Ordrup Jagtvej 40 A, 2920 Charlottenlund.

ETDRPHUND2

Robert Beck

SEKRETÆR: Michael Kristiansen, Rødovrevej 194, 2.tv., 2610 Rødovre.

Tjørnevej 12

BEST.MEDL:Poul Henning Larsen, Brostykkevej 185, 2650 Hvidovre.

5800 Nyborg
tlf. 09-312129

SUPL: Michael Madsen, Karensvej 4 A, 5800 Nyborg.
SUPL: Torben Kihl-Plambek, K.M.Klausens Gade 36, 4, 2450 Kbhvn. SV

'

NÆSTFORMAND:

Rune Lentz

Havemøllevej 62
Pkt. 10 - valg af revisor og sugpleant - genvalg pâ begge poster .
.

Pkt. ll - Eventuelt

4100 Ringsted
tlf. 03-614558
N

KASSERER:

Ordrup Jagtvej 40 A
2920 Charlottenlund

- Poul Henning redegjorde for bestyrelsens

holdning til reklamer på bådene - ingen reklamer, hvilket ingen havde

tlf.

protester imod.
D 148 Niels Mogensen fortalte, at han havde kendskab til at enkelte

Michael Kristiansen
Rødovrevej 194, 2.tv
2610 Rødovre
tlf. 01-414557

BEST.MEDL.:

Poul Henning Larsen

Rundt, ligesom enkelte evt. var interesseret i at leje en båd

til samme. Han ønskede en artikkel 1 L 23 NYT om dette.

Brostykkevej 185

Ingen havde yderligere,som de ønskede at fremføre, hvorfor Knud Lar-

2650 Hvidovre
tlf. Ol-497606

sen takkede for de fremkomne indlæg.
Den nyvalgte formand Robert Beck fik herefter ordet, og takkede
i forbindelse hermed Peter for sit

O1-644141

SEKRETÆR:

schweizere var interesseret i at deltage som gaste 1 forbindelse med
Sjælland

Claus Siggaard

arbejde som kasserer.

SUPPLEANT:

Poul Henning sluttede herefter af med at sige på gensyn i Vallensbæk den 2 juni, hvorefter forsamlingen udbragte et trefoldigt hurra for
L 23 klubben og generalforsamlingen afsluttedes kl. 1645 .

SUPPLEANT:

Michael Madsen
Karensvej 4 A
5800 Nyborg
tlf. 09-311297
Torben Kihl-Plambek
K. M. Klausens Gade 36

2450 København SV
tlf. 01-225502

MMM

Mic ael Kristiansen
sekretær
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lidt om tal
L23 KLUBBEN
L23 KLUBBEN

Årsregnskab for 1. januar - 31. december 1988.
Balance pr. 31. december 1988.
INDTÆGTER

Budget 1939

A~kontingent
B-kontingent
Udlejning af telte

31.800
900
1.450

Salg af trøjer

3.363

Salg af skamfilere
Salg af halvmodeller
Renteindtægter
Diverse indtægter
Indtægter ialt

32.000
1.000
2.000

0

750
350
1.022
3.464

0
0
0
3.000

43.099

38.000

UDGIFTER

Porto

3.984

6.000

Klubblad

9.067

10.000

Klassemesterskab - præmier
Kredsmesterskab - præmier

1.210
0

1.500
1.500

Diverse klasse- og kredsmesterskab

2.659

1.736

2.000

Bestyrelsesmøder
Rejseudgífter
Træf

1.275
2.129
418

2.000
3.000
1.000

Kontorartikler

1.080

Generalforsamling

Køb af trøjer

4.331

2.000

3.000

0

Køb af halvmodeller
Køb af servicehylder
Køb af cockpittelte
Diverse udgifter

_

600
3.099
7.110
4.377

0
0
0
4.000

UDGIFTER IALT

43.075

34.000

24

2.000

RESULTAT

Kasserer
Peter Hemp-Bentzen

Revisor
Frode Jensen

8

AKTIVER

Bankbeholdning
Girobeholdning
Halvmodeller - 2 StkFlaskeholdere - 40 StkServicehylde - 1 StkStandere
Handskerum - 9 stk.
Cockpittelte - 5 Stk-

4.883
2.669
11.603
500
650
450
4.737
1.350
8.600

AKTIVER IALT

35.442

Kassebeholdning

PABSIVER

Egenkapital:
- saldo pr. 1. januar 1988

- årets resultat
- saldo pr. 31. december 1988

35.418
24
35.442

PABSIVER IALT

35.442

Kasserer
Peter Hemp-Bentzen

Revisor
Frode Jensen
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målerbrevet
I

N Y B O R G

Å R S L A B E L

Tid: lørdag den 18 marts 1989
fra kl. 1100 til kl. 1700 eller kl. ??

1

9 8 9

De både der sendte målerbrev til mig sidste år,
vil automatisk modtage en label for 1989 i april

Plan for træffet:

måned, HVIS man ellers har betalt sit kontingent

Trimfiduser v. John Runge fra D 220 KANONI

Hvis du ikke nåede at få label på målerbrevet

Nr. 2 i Nyborg (DM)
Nr. l i Skælskør (DM)
Filmfremvisning fra DM i Skælskør samt Familieregatta - Fyn Rundt 1988.
Fællesspisning, hvor den medbragte mad nydes.
I klubhuset kan der købes øl/vand, ligesom
arrangøren serverer kaffe.

sidste år, eller har fået nyt målerbrev, skal

du sende målerbrevet til mig i begyndelsen af
april måned.
HUSK at det er nødvendigt med label, hvis du
skal deltage i klassemesterskabet, samt de store

distancesejladser.
Har du problemer med målerbrevet, er du altid
velkommen til at ringe/skrive til mig.
Poul Henning

Tilmelding SENEST den 14/3-89 til:
Robert Beck D 51, tlf. 09-312129 eller
Michael Madsen D 191, tlf. 09-311297

NORDFYNSKREDSEN
Sæt et STORT

X

novigcafor

i din kalender.

24. og 25. juni - TRÆF i Korshavn.
19. og 20. august - kredsmesterskab - Hertz Cup
Bogense.
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NÆRMERE OPLYSNINGER FØLGER .. . . . . . . . . . .. i næste
nummer af L 23 NYT.
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E-MÅL

AP-NAVIGATOR
til leje

NOGET

om

E-MÅL.

L 23 klubben har fået en AP-NAVIGATOR, son nu tilbydes til
leje i en 14 dages periode (max), så så mange sanrmﬂigt kan

få lejlighed for at prøve dens kunnen.
.. _

\

x

..

\
\
\
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Ved klassemesterskabet i Nyborg
opdagede vi, at der var op til
flere både, der ikke havde sat

Pris pr. uge kr. 100,- ex. forsendelse.

begrænsningsmærket på bommen

Navigatoren og antenne leveres med de nødvendige beslag til

rigtigt, således at det såkaldte
E-mål blev for stort.
E-målet er afstanden fra mast

nbmtering-NULIKEIER.
Dernedføhxx'insmnmtrmmæog.

til målermærket på bommen jfr.
tegningen. Den skal være 2.30 m .

Der modtages ku skriftlig henvendelse og ønskerne efterkom-

mes i den rækkefølge de modtages.
Du skal altså først sætte mærket,

når bommen sidder på masten 1!!

"Dog ikke til Fyn og Sjælland Rundt"
kmnaktlmmelemtz.

Mast

Tilbud - Tilbud - Tilbud - Tilbud

Diamond Sails

._ F

E

j

4..

[J

l stk. genua sejlet l sæson
l stk. fok
do.
l stk. stormfok
do.
SÆLGES grundet bådsalg for højeste
bud.
Henvendelse til: Carsten Dinesen,
tlf. 03-742492

I4

15

'WW

SÅ ER DET TID TIL AT RESERVERE COCKPITTELT.

Du kan gøre jeres sommerferietur mere
behagelig, i såvel bagende sol som regn, ved
at leje et af klubbens 5 cockpittelte.
Foruden at det tar af for vind og vejr,
så får I en del mere plads under teg til at
røre jer pâ.
Ring til RUNE og han vil skrive dit
ønske op.
Prisen i år er fortsat kun kr. 100,pr. uge.

SERVICEHYLDE:

Holder samling på dine kopper, glas og
tallerkener. Original udførsel. Kr. 350,-

NEM AT MONTERE
Ring til RUNE.

NYE ALUMINIUMSRUDER ??

_,.-

1“'--:>

Der er nogle L 23 ejere, der ønsker at
montere nye alu.ruder i deres både. For
at vi har mulighed for at få ruderne til
billige penge kr. 1500 - 2000 skal vi op
på 10 sæt.
Hvis det har din interesse så ring og hør
nærmere hos RUNE på tlf. 03-614558 inden
14 dage.
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KORT NYT:
HUSK

ANNONCER

HUSK HUSK HUSK

HUSK nu at FAMILIE REGATTA FYN sejles lige efter

klassemesterskabet i Vallensbæk. Fynboerne vil
gerne følges med nogen hjemad her fra Sjælland,

og glæder sig til at vise DIG deres farvand.
Programmet om sejladsen er netop færdigtrykt, og
det fås ved henvendelse til Svendborg Amatør Sejlklub - tlf. 09-216704 eller 09-217151 .
Præmielisten bugner af lækre praktiske ting I
EANÆILIF

REGATTA

I

Årg. 79, meget velholdt, udstyr: storsejl,
stormfok, fok, genua, sprayhoodf bOmP§eSen'
ning, kompas, log, 5 HK motor, badestige, søgelænder, teak i Cockpit, cockpittelt, Optimus
primus, vinterstativ m. telt m.m. .
PRIS kr. 89.000,-

Jens Chr. Brun
tlf. 08-145873

D 22 0 '
L 23 - G 4

ITX, N

I

I

Årg. 76, velholdt, storsejl, fok, 2 genoa,
2 spilere, stormfok, 4 HK Yamaha, søgelænder,
funktionelle beslag, praktisk aptering.

Rundt om Fyn fra Svendborg

F

SÆLGES

Claus Ehlert Meyer
tlf. 00949 43187723

I I 9.-11. JUNI 1989

Kontakt 09 2167 04 og 09217151
Svcndborg Amatør Sejlklub

l`

1

KØBES KØBES KØBES

D 10 ønsker at købe et ca. 2 år gammelt storHAR DU MANGEL PÅ GASTE

sejl.

I!

Ole Thrane
D 148 - DO-DO v. Niels Mogensen har oplyst,
at flere sejlere fra Schweiz (L 23 sejlere)
har vist interesse for at komme til Danmark
og gaste på en L 23 i forbindelse med Sjælland
Rundt, ligesom enkelte evt. er villige til at
leje en båd til samme.

tlf.
KØBES KØBRS KØBES

Brugt spiler og krydsfok købes, ligesom jeg

er interesseret i 4 stk. alu. vinduer.

Er det noget for dig, så kontakt:

D 89
Søren Vistoft

Alois Tresch
Spechtenstrasse
6036 Dierikon
|8 tlf.

009 41

041

03-908170

Nyhøj Alle 32

2770 Kastrup
tlf. 01-523431
912294

I9

