Julehilsen december 2020
Aldrig før i nyere tid har Verden oplevet en pandemi som COVID 19, og aldrig før har konsekvenserne været
så alvorlige. Heldigvis ser det nu ud til, at en sikker vaccine globalt set er på vej, og med de første frigivelser
af vaccinationer i flere lande, kan vi forsigtigt se positivt frem mod 2021.
I 2020 er der meget som er blevet aflyst eller blevet tilpasset de mange forskellige restriktioner. I L23
klubben mærkede vi også konsekvenserne i foråret, hvor vi bl.a. blev nød til at aflyse generalforsamlingen. I
starten af sæsonen måtte vi også undlade at mødes til de mange lokale og regionale sejladser som vi har
tradition for at mødes omkring.
I forbindelse med COVID 19 er markedet for sommerhuse, campingvogne, sejlbåde og andet fritidsudstyr
steget enormt. Det skyldes i høj grad, at folk ikke længere rejser på ferie, hvilket resulterer i flere penge i
privatøkonomien til at investere i diverse fritidsinteresser. Således er bådmarkedet eksploderet i år, og det
kunne ses på de danske farvande og ikke mindst i havnene hen over sommeren. Det er en stor glæde at
følge med i hvor mange der faktisk bruger L23’eren til weekend og ferieture.
Det lykkedes at få afholdt DM i Middelfart, trods en del udfordringer undervejs så syntes vi faktisk det blev
et godt arrangement. I den forbindelse vil vi gerne sende en stor tak til Middelfart sejlklub og ikke mindst
alle de frivillige omkring stævnet. Nu hvor vi nærmer os afslutningen af året kan vi glæde os til at mødes i
Fåborg til DM 2021– vel mødt.
Hvordan kommer L23-klubben videre. Det er også tid til at se fremad og i den forbindelse skal der findes
nye kræfter til bestyrelsen. Til Generalforsamlingen i 2021 skal der vælges en ny Formand samt øvrige
bestyrelsesmedlemmer. Hvis det har din interesse at træde ind i bestyrelsen, må du meget gerne kontakte
Mike Rasmussen mike@l23.dk, for at høre nærmere om bestyrelsens arbejde.
L23´eren klarer sig faktisk godt. Trods den generelle tilbagegang i aktive sejlere, og især inden for vores
typer af både / klubber, formår vi at afholde aktiviteter fordelt hen over året af både social og
sejladsmæssig karakter. Vi er aktive på sociale medier og har en velfungerende hjemmeside. Bådene bliver
handlet, og der er stor aktivitet rundt omkring i havnene, i de senere år er L23éren også blevet brugt flittigt
som skolebåd. I 2019 var en tilgang/udskiftning af medlemmer på 23 aktive og 6 passive, samt ved
indgangen af 2020 har klubben 146 aktive samt 42 passive medlemmer.
Bestyrelsen er meget optimistiske omkring det kommende år, og vi er alle hungrende efter nye eventyr i
skyggen af dette triste år.
Med disse ord vil jeg på vegne af L23 klubbens bestyrelse ønske alle en rigtig god jul og et godt, sundt og
lykkebringende nytår med masser af gode sejleroplevelser.
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