
Nyhedsbrev fra bestyrelsen august 2017.


Bestyrelsen har afholdt møde onsdag den 23. august. Her er lidt nyheder vi rigtig gerne vil dele.


Sidst uges bedste nyhed var ubetinget at Thurø sejlklub vandt det første J70 DM der har været 
afholdt. Det kan vi være meget stolte af. Anført af Bjerne Sørensen blev sejret trukket hjem 
sammen med Calle Sørensen, Ulrik Dyre og Marie Louise Von Lindern. Vi er i det hele taget meget 
begejstrede for at se, hvor meget gang der er i vores J70 afdeling. Bådene er på vandet til 
klubaktiviteter faktisk alle hverdage i ugens løb. Der kommer mandskaber fra andre klubber og 
træner med. Fantastisk udvikling i afdelingen.


Det er nok bemærket at pælene på østsiden er ved at blive slået. De har været længe undervejs, 
men nu sker der altså rent faktisk noget.


Øhavet rundt blev afholdt sidste weekend. Desværre lidt for få deltagere. Det skal dog siges at der 
var en fantastisk stemning på havnen hele weekenden og deltagerene var super glade for 
arrangementet.


Rengøring af vores huse har været drøftet. Der vil blive taget hånd om forbedringer på området. 
Standarden har ikke været tilfredsstillende.


Bestyrelsen har i forbindelse med vores klubudviklingsprojekt besluttet at gennemføre en 
medlemsundersøgelse. Denne kommer i november måned. Vi håber inderligt, at alle vil tage sig 
tid til at svare på den. Det ligger os jo meget på sinde hvad vores medlemmer mener om vores 
klub.


I forhold til parkering af biler vil vi gerne igen opfordre til at skiltene på pladsen respekteres. I 
forhold til parkering af cykler ved klubben, skal vi gøre opmærksom på at de skal holde ved 
cykelparkeringen oppe på Gambøtvej og ikke på havnen eller ved Egely.


Der vil blive oprettet en gastebørs på hjemmesiden. Det viser sig at flere manglede gaster for at 
kunne sejle Ø-havet rundt. Det er jo ærgerligt, da vi er helt sikre på at der går flere rundt der 
egentlig gerne ville have været med. Gastebørsen skal selvfølgelig også bruges i forbindelse med 
vores andre klubaktiviteter.


Vores nye tiltag i år med “Sejl og Studér” der sejler hver tirsdag eftermiddag kl. 16.30 med 
efterfølgende hygge og spisning er blevet en kæmpe succes. De unge mennesker som har startet 
det op havde håbet på ca. 15 deltagere. Der er nu 35 deltagere. Friske unge mennersker som 
heller ikke går af vejen for at give en hjælpende hånd i klubben. Til de unge iværksættere kommer 
her et kæmpe skulderklap for jeres arbejde. Der er ganske enkelt imponerende. Successen når 
også langt uden for Thurøs grænser og det er et tiltag som i den grad bliver bemærket andre 
steder også.


Bestyrelsen afholder næste bestyrelsesmøde i oktober måned.


