
L 23 Klubben, Ved generalforsamling 2020 i (Middelfart sejlklub) 

Formandens beretning for 2019 

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. 

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. 

Frivilligt arbejde kan være en udfordring at finde tid til; men at være medlem af L23 klubbens bestyrelsen 

er ikke en kæmpe arbejdsbyrde, normalt holder vi 2-3 møder om året, resten kan klares på mail og telefon. 

Opgaverne er fordelt på bestyrelsen medlemmer, desuden bidrager lokale ildsjæle med stor hjælp til at få 

arrangementerne planlagt og afholdt. 

Vinterarrangement // 36 deltagere 

24 januar 2019 Vallensbæk L23 klubben inviterer til hygge og det legendariske pølsebord i Vallensbæk 

Sejlkub. I løbet af aftenen vil Erik fra “Helge” berette om hans tur til den Svenske Skærgård – som helt 

sikkert kan være til stor inspiration og appetitvækker for mange. 

 

Generalforsamling  

16 marts 2019 i Vallensbæk 

 

Trim weekend 11+12 Maj i Køge  

Stor succes med 4-6 både – hvor der blev hygget trænet og sejlet om kap i dejligt dansk sommervejr på 

Køge bugt – Stor tak til alle de frivillige hjælpere 

 

Trim weekend 15+16 Juni i Strib 

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

sommervejr på Lillebælt – Stor tak til alle de frivillige hjælpere 

 

DM 22-25. August 2019 i Vallensbæk DISTANCESEJLADS OG DM-JUBILÆUMSRECEPTION  

I forbindelse med L 23 Klubbens 40 års DM-jubilæum inviterede vi til sjov sejlads, fest og musik. 

Arrangementet var dagen før årets officielle DM startede. Vi sejlede en distancesejlads i meget frisk vind 

hvorefter vi fortsatte til DM JUBILÆUMSRECEPTION hvor der blev serveret lidt til maven og lidt til ganen. 

Ishøj Harmonikaklub spillede L 23 visen og andre gode sømandssange. Alle venner af L 23 Klubben, tidligere 

medlemmer, gaster, koner, sponsorer mm. Deltog. 



Der deltog 12 både i selve DM, i år kom der en ny besætning helt til Tops // Ophelia fra Fåborg tog sejren og 

Sylfiden blev første båd i top 3 med kun 2 mand ombord. Inden præmieoverrækkelsen, afviklede vi vores 

sponsorshow med mange flotte præmier…. 

Dimsekassen og gode indkøb til L 23 

Carl Aage er blevet reservedelschef, og har bl.a. lavet nye skabeloner til tredmaster. 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 i 

samarbejde med Hans Jørgensen. 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 254 medlemmer og en uofficiel 189 medlemmer. Der er megen snak 

og megen god information. Desuden har L23 klubben sin egen side – men der er på L23 klubbens gruppe 

der er mest aktivitet. 

Regnskab 

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

Til sidst  

Vil jeg gerne slutte med at sige tak til bestyrelsen, samt alle de frivillige ude i klubberne der har hjulpet 

igennem 2019 uden kunne vi ikke planlægge og afholde disse arrangementer. 

Personligt har jeg været både glad og stolt ved at være en del af bestyrelsen, først som suppleant senere 

som medlem og her de sidste fire år som Formand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L 23 Klubben, Ved generalforsamling 2021 (ONLINE)  

Formandens beretning for 2020 

I 2020 har er der kommet 23 nye aktive og 7 passive medlemmer. 

Der er således d.d. registreret 147 aktive og 44 passive medlemmer som vil få en opkrævning. 

Tallene tilsvarende i starten af 2020 var 146 aktive og 42 passive. 

Vi har nu medlemmer i Belgien (1), Tyskland (2) og Sverige (1). 

13.2.20. Super aften i Vallensbæk Sejlklub L23 sejlere var samlet til pølse/ostebord med sejlersnak og 

hygge. Vi havde også besøg af Søren Holst-Sørensen fra Søsportens Sikkerhedsråd, som gav os et 

interessant PowerPoint baseret foredrag om Nødkommunikation og nødsignaler. Bl.a. med gennemgang af 

forskel og fordel/ulemper ved VHF, satellit og mobiltelefon baserede nødsignaler. Et emne som alle sejlere 

har glæde af at kende til. Tak til Vallensbæk sejlklub og Per Amok, Claus, Kim og ikke mindst Benny, som 

sørgede fordet vigtigste, nemlig maden. 

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. 

Corona… 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. 


