Referat fra
L23-klubbens generalforsamling 2022
Lørdag den 19. marts 2022 kl. 13 i Vallensbæk Sejlklubs lokaler,
Vallensbæk Havnevej 1, 2665 Vallensbæk Strand
Der deltog 7 aktive, 2 æresmedlemmer og 2 passive medlemmer. På teams deltog 2 aktive
og et passivt medlem.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
Per Amok Nielsen blev valgt med akklamation
2. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed
Dirigenten konstaterede dennes lovlighed, da indkaldelsen var fremsendt til alle medlemmer
pr. e-mail 26.2. samt varslet i nyhedsmail 14.2.22
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
(Af praktiske grunde fra sidste generalfors. og frem til i dag.)

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 Facebook 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 2021 var en tilgang/udskiftning
af medlemmer på 29 aktive, heraf 2 tyske og 4 passive. Ved årsskiftet havde klubben 153
aktive, 41 passive (støtte)medlemmer og 4 æresmedlemmer.
Historisk er der mange L23 ejere, som har ydet en kæmpe indsats og bidraget til at fremme
båden og drive klubben derhen, hvor den er i dag. Det arbejde må ikke gå til spilde, derfor
skal vi selvfølgelig fastholde dette aktivitetsniveau, og selvfølgelig skal klubben forsætte,
derfor er det så hamrende vigtigt at finde en ny formand, som vil påtage sig ansvaret
sammen med den øvrige bestyrelse.
1. halvår var hårdt præget af Corona-restriktioner
Generalforsamling 20.marts blev afviklet online som teams
Der er afholdt 3 bestyrelsesmøder, 8.4. 17.5. og 21.9. alle online
Amagercup 13. juni. Her forsøgte vi at genoplive en gammel L23 tradition med deltagelse i
kapsejlads for klassebåde, 3 var tilmeldt. 2 stillede til start i meget dårligt vejr og måtte
udgå undervejs. Så det blev ikke til så meget…
DM 12.-15.august i Fåborg sejlklub
15 både tilmeldt, en båd kom ikke til start og måtte sejle hjem igen pga. corona
Tak til Fåborg Sejlklub og alle deres frivillige hjælpere, både på vandet og på land. Uden den
store indsats på helt frivillig ulønnet basis var det ikke muligt at afholde et sådan stort
stævne. Og så var det jo ekstra udfordret p.ga. corona
Distancesejlads Bjørnø rundt om torsdagen.
DM sejladser fredag og lørdag, hård vind lørdag, men alle både klarede sig godt, der var et
par nye unge besætninger med. Klubben betalte deltagertilskud til 2 debutanter i L23
klassen. Et nyt tiltag, hvor vi gav 50% tilskud til DM-debutanter.

Lodtrækning om sponsorpræmier lørdag eftermiddag, der var præmier til alle både. Ved
samme lejlighed blev Mike Rasmussen, den tidligere formand, udnævnt til æresmedlem og
fik overrakt en flot glaspokal med lasergraveret tekst og billede af den hurtige D24, Tøsen.
Festmiddag med musik lørdag aften.
På podiepladserne kom:
Guld: DEN 177 Sylfiden, Silkeborg
Sølv: DEN 335 Ophelia, Faaborg
Bronze: DEN 15 Tria, Køge
Stort tillykke til jer.
Ved sponsor-lodtrækningen var det DEN 15 Tria der løb med hovedpræmien, et nyt storsejl
fra OneSails, DEN 77 Athea trak Spilerstagen fra John Mast og DEN 200 Odin trak 1
komplet sæt ruder fra Plexifix (og det var vist tiltrængt)
Ellers var der flotte præmier til alle: maritime gavekort til Hellers bådudstyr og Tempo
bådudstyr, gavekort til Restaurant Sundby Sejl, det hele tilsat gode flasker rødvin! Ligeledes
fik alle besætninger udleveret en lækker mørkeblå Cap med hvid L23 logo.
Sejleraften i Vallensbæk 10.2.22
Her holdt vi det årlige vintertræf i Vallensbæk sejlklub. Vi havde inviteret vores venner i
Dansk 806 klub, så der deltog cirka 30 medlemmer fra L23-klubben og Dansk 806 klub, som
havde en fornøjelig aften, med dejlig mad, som i anledning af fru Corona blev serveret i små
lækre enkelt-portioner af Per Amok og hans crew, som i øvrigt gjorde en kæmpe-indsats, for
at vi kunne havde det hyggeligt. Stor tak til dem. Dertil var der jo drikkevarer ad libitum. Over
kaffen, fortalte (ledsaget af PowerPoint show) den kendte sejlmager og kapsejler Jan B.
Hansen (Dan sails, Quantum sails, North sails) om sine single hand og double hand
kapsejladser fra øverste hylde. Den mand har vist nerver af stål, jo mere det blæser, jo
bedre.
Aftenen sluttede af med en lille lodtrækning om sponsorgaver fra vor sponsor ONE-SAILS.
Vi forsøgte at stable et lignende arrangement på benene i Kolding, men det lykkedes ikke.
Her vil det være dejligt hvis en lille flok L23 sejlere i vest slog sig sammen og på den måde
få kræfter nok til afholde et vintertræf i Vestdanmark.
Dimsekassen og gode indkøb til L 23
Carl Aage er reservedelschef, og har nu også lækre mørkeblå Caps med L23 logo på lager.
Diverse reservedele som ikke kan skaffes andre steder sælges af L 23 Klubbens
dimsekasse.
L23 dk. Hjemmeside
Klubbens hjemmeside mangler en decideret Webmaster, men bestyrelsen får meget stor
hjælp af æresmedlem Hans Jørgensen, som holder den kørende og opdateret. Stor tak til
dig, Hans.
Nyhedsmails:
Vi sender stadig nyhedsmails ud, men indholdet presses af Facebook gruppe, hvor der
meget hurtigt og løbende deles mange gode ideer og artikler.
Facebook
Tidligere var der 2 Facebook grupper. Nu er der kun den officielle med ca. 500 medlemmer.
Der er megen snak og megen god information.

Økonomi. Medlemsregistrering, kontingentopkrævning.
L 23 klubben har en god økonomi og vi er godt rustet til fremtiden, og til stadig at være en
aktiv klub.
Medlemsregistrering og kontingentopkrævning varetages af æresmedlem Hans Jørgensen,
selv om han har solgt sin L23 er for længe siden. Bestyrelsen er dybt taknemlige for denne
store indsats for klubben. Tak for det, Hans
Til sidst
Vil jeg gerne slutte med at sige tak til bestyrelsen, tak til dirigenten samt alle de frivillige ude i
klubberne der har hjulpet igennem 2021
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab.
Revisor Mathias Rue D45, bemærkede at han var godt tilfreds med regnskabet med
tilhørende bilag og fandt det regnskabsmæssig korrekt udført.
Ligeledes opfordrede han medlemmerne til at få tilmeldt kontingent-betalingen til Betalings
Service (BS), da det er dyrere for L23-klubben at fremsende opkrævningen fysisk i konvolut.
5.Indkomne forslag
Forslag fra Nils Mogensen D148 om ændringer i klassereglerne
Punkterne:
5.1.02 1 stk. anker min. vægt 7,50 kg. Udgår
5.1.03 1 stk. ankerline min. diameter 10 mm. og længde min.30 m. Udgår
5.1.06 Typegodkendte lanterner der er funktionsdygtige i mindst 12 timer, disse skal være i
overensstemmelse med søfartsreglerne. Ændres til: typegodkendte lanterner, som skal være
funktionsdygtige ifølge gældende regler.
6.6.04 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. Teksten om: Minimum vægt på batteri skal under
klasseløb være 12 kg, fjernes
3.4.02 Agterstagets minimum totallængde er 8,70 m. målt fra mastetop og til
agterstagsstrammer. (ændret i 2017) Teksten ændres til: Længden af agterstaget er fri
Alle forslag om ændringer blev godkendt
6. Bestyrelsens planer for det kommende år
Trimweekend vest for Storebælt.
I vinterens løb har vi haft løbende kontakt med Kolding sejlklub om en trimweekend.
Desværre har de nu kastet håndklædet i ringen og meddelt at de ikke kan påtage sig det. Vi
har så taget kontakt til Strib Bådeklub, (som tidligere har holdt et L23 arrangement) De var
ikke afvisende, så måske kan vi få arrangeret noget i august måned.
DM i Vallensbæk 20.- 22. maj 22
Foreløbig program for L23 og 806 DM samt H-Båd’s stævne i Vallensbæk.

Fredag d. 20. maj 2022:
Om eftermiddagen. Tune op/distancesejlads for L 23. Ca. 1½ til 2 timers varighed.
(Starttidspunkt oplyses senere)
Fredagsbar kl. 16.00 – 20.00 med alle de andre deltagere og Vallensbæk Sejlklubs
medlemmer.
Drinks og øl samt en let ret kan købes til små priser.
Lørdag d. 21. maj 2022:
DM starter (indbydelse udsendes senere).
Efter sejladserne vil der (fra ca. kl. 15 – 16) være Wetbar med snack fra grill. (Pølser, burger
mv)
Der er endnu ikke planlagt en egentlig sejlerfest lørdag aften. Vi arbejder på et arrangement
i restaurant Krabben, kun for L23 sejlere med spisning i restauranten og social sejlerhygge i
klublokalet på 1.sal senere på aftenen. Her vil L23-klubben betale 50% af menu-prisen.
Søndag d. 22. maj 2022:
DM fortsætter.
Efter sejladserne vil der (fra ca. kl. 15 – 16) være Wetbar med snack fra grill. (Pølser, burger
mv)
Endelig indbydelse udsendes sidst i marts måned. Bestyrelsen har planer om at kunne give
500 kr i tilskud til alle deltagere i DM.

Sommertræf i Køge Sejlklub 18.-19. juni
Her arbejder vi med planer om et sommertræf lørdag/søndag med trim og trænings-sejlads,
udveksling af sejlererfaringer og social hygge sejlerne imellem.
7.Budget
Budget blev godkendt.
Det blev vedtaget at evt. afvigelser, f.eks. i forhold til de aktuelle DM planer var acceptable,
da det jo i sagens natur kun er et budget og klubbens økonomi er robust og sund.
8.Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, dvs. 200 kr for aktive og 100 kr for passive årligt
Det blev vedtaget
9.Valg i henhold til vedtægterne punkt 9.1
2022 Valg af Formand, Kasserer
Formand: Thomas Bach Larsen, ønskede ikke genvalg
Da ingen andre tilbød sig, indvilligede Per ”Amok” Nielsen, Æ503, af sympati for L23klubben, at påtage sig formands-posten. Men understregede samtidig at det kun er for et
eller 2 år, da der skal yngre kræfter til fremover.
Per blev valgt med højlydt akklamation.
Kasserer: Carl Aage Lausten D 198, var villig til genvalg
Blev valgt med akklamation
Ikke på valg
Næstformand: Nils Mogensen D 148

Bestyrelsesmedlem: John Flyvholm D330
Bestyrelsesmedlem: Peter Jensen D105
Suppleant: Jonas Sørensen D388
Da Suppleant: Per ”Amok” Nielsen Æ503 blev valgt til formand, blev Thomas Bach Larsen
med akklamation valgt som ny suppleant

10.
11.

Valg af revisor: Mathias Ruge D45, var villig til genvalg
Blev valgt med akklamation
Valg af revisorsuppleant: Brian Bach Larsen D15, var villig til genvalg
Blev valgt med akklamation

12.
Eventuelt.
Carl Aage takkede Thomas for hans formands-år og havde stor forståelse for
vanskelighederne med at være formand og bosiddende på Grønland på samme tid. Var glad
for at Thomas påtog sig suppleant-posten.
Sten Knap vil gerne hjælpe med måling af sejl ved DM.
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Per Nielsen

Carl Aage Lausten

