
Referat generalforsamling 2019  

Lørdag den 16. marts 2019 kl. 13:00, i Vallensbæk Sejlklubs lokaler, Vallensbæk havn 

10 både deltog  

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:  

1. Valg af dirigent 

Brian Larsen blev valgt, referent Carl Aage  

 

2. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed  

 Godkendt og beslutningsdygtig, Indkaldelse udsendt 2.2. 19 på e-mail og lagt på hjemmesiden samtidig 

 

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år  

Status 20/2 2018 var155 aktive (både) og 41 passive  

Status 1/3 2019 pr. 1/3 (5/3) 2019 er der: Aktive 140 Passive 34, dette efter første rykker hvor ingen har 

meldt tilbage at de vil udmeldes. Der bliver stadig handlet L23’ere. Nye ejere melder sig ind i klubben 

Generalforsamling afholdt 3. marts 2018 i Køge, 14 både 

Trim weekend 12+13 Maj i Strib Bådeklub 

Stor succes med 6 både og 18 deltagere – hvor der blev hyggetrænet og sejlet om kap i dejligt dansk 

sommervejr på Lillebælt. Boathandling lørdag eftermiddag, spisning om aften. Søndag fortsatte i samme 

spor med små korte sejladser.  – Stor tak til alle de frivillige hjælpere 

DM 22-24. juni 2018 i Nyborg 

Nyborg Sejlforening afholdte i weekenden DM 2018 for L23 og Albin Express, der stillede 10 L23’ere op og 

alle 10 besætninger kæmpede bravt i en til tider hård luft. Resultatet blev at D24 Tøsen vandt, efterfulgt af 

D15 Tria og nummer 3 blev D148 DoDo. 

Adventskonkurrence 4 søndage i december 

Hvor der var op til 60 deltagere pr gang – hvor man ved at svare på et spørgsmål kunne vinde et gavekort. 

Vinterarrangement Øst i Vallensbæk 

Hygge og det legendariske pølsebord i Vallensbæk Sejlklub. I løbet af aftenen berettede Erik fra “Helge” om 

hans tur til den Svenske Skærgård – som helt sikkert var til stor inspiration og appetitvækker for mange. 

Dimsekassen og gode indkøb til L 23 

Carl Aage er blevet reservedelschef, og har bl.a. lavet nye skabeloner til treadMaster. Andre reservedele 

som ikke kan skaffes andre steder sælges af L 23 Klubbens dimsekasse.  

L23 dk. Hjemmeside 

Klubbens hjemmeside mangler en dedikeret Webmaster, men bestyrelsen prøver at holde den opdateret. 

Vi sender stadig nyhedsmails ud, men indholdet presses af Facebook hvor der deles mange gode ideer og 

artikler.  

Facebook 

Der findes 2 L 23 grupper. En officiel med 254 medlemmer og en uofficiel med 189 medlemmer. Der er 

megen snak og megen god information. Desuden har L23 klubben sin egen side – men det er på L23 

klubbens gruppe der er mest aktivitet. 

Regnskab 

L 23 klubben har en god økonomi og vi er godt rustet til fremtiden, og til stadig at være en aktiv klub. 

Til sidst  

Vil jeg gerne slutte med at sige tak til bestyrelsen. Vi måtte desværre sige farvel til Torben undervejs, 

desuden arbejder Thomas i Grønland – så det har ikke altid været optimalt at få samlet bestyrelsen. Vi har 

fået stablet et godt program sammen til 2019 som vi håber der er opbakning til. 



 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab  

Mike fremlagde regnskabet, da Thomas er på Grønland. Regnskabet blev godkendt. 

 

5. Indkomne forslag  

Tria D 15, stillede forslag om forstærkninger under spilkopper på ruftaget ved siden af skydekappen. I form 

af et vinkelbeslag som holder spilkoppen på plads ved belastning.  Bestyrelsen udsteder skriftlig tilladelse til 

D15 i henhold til regel 2.4.01. Kommer der flere henvendelser herom, overvejer bestyrelsen om det skal 

skrives ind i klassereglerne. 

 

6. Bestyrelsens planer for det kommende år 

Vinter Øst i Vallensbæk 24. januar (er afholdt) 

Generalforsamling 16. marts 

Trim weekend øst Køge 11/12. maj 

Fyn rundt Bogense 24.-26. maj 

OneStar Køge 31. maj -2. juni 

Trim weekend vest Strib 15-16. juni 

DM Vallensbæk 22.-24. august 

Danmarks smukkeste sejlads Fåborg 7. september 

 

7. Budget 

Budget godkendt, forsamlingen godkendte også at bestyrelsen vil have ekstra udgifter i forbindelse med 

jubilæums-DM 

 

8. Fastsættelse af kontingent 

Uændret, 200 kr for aktive og 100 kr for passive 

 

9. Valg i henhold til vedtægterne punkt 9.1  

Valg af Sekretær, Bestyrelsesmedlem, Suppleant:  

Sekretær: Carl Aage Lausten D 198 blev valgt 

Bestyrelsesmedlem / Næstformand: blev ikke besat, forsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at optage et 

nyt bestyrelsesmedlem om nødvendigt. 

Suppleant: Per Amok Nielsen D176 blev valgt 

Følgende var ikke på valg:  

Formand: Mike Rasmussen D 24  

Kasserer: Thomas Bach Larsen D 15  

Bestyrelsesmedlem: Nils Mogensen D 148  

Suppleant: Erik Riis D 217  

 

10. Valg af revisor:  

Benny Mads Jensen D 386, genvalgt 

 

11. Valg revisorsuppleant:  

Brian Bach Larsen D15, genvalgt 

 

 



12. Eventuelt.  

Forslag fra Benny Mads om at gøre noget aktivt for at få nye medlemmer, f.eks. 1. år gratis medlemskab, 

trimmateriale m.m. 

Forslag fra Brian om at opfordre nye mulige DM sejlere til at komme til Trimweekend 

Lidt snak frem og tilbage om aktiviteter for tursejlerne ved DM, forslag om at det nok kun skal være 

lørdag/søndag.  


