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THURØ SEJLKLUB 
 

Medlemsundersøgelsen for 2018 
 
Kort om undersøgelsen 

 

 Gennemført januar 2019. 

 Tilfredshedsspørgsmål fra sidste år er gentaget. 

 Baggrundsspørgsmål som alder, køn, klubanciennitet m.v. udeladt i år. 

 Færre obligatoriske spørgsmål i år, i stedet mulighed for at vælge fokusområder 

 Udvalgene har målrettet deres spørgsmål 

 Åbne kommentarfelter til udvalgene 

 

Generelt god kvalitet i svarmaterialet 

I alt 142, der har besvaret undersøgelsen denne gang (122 deltog sidste år) 

 

Konkrete opmærksomhedspunkter: 

 Parkeringsspørgsmål ikke vist de første 24 timer (dvs. de første 50 respondenter). 

 Ingen ændringer i procentfordelingerne siden de første 24 timer. 

 Ingen mærkelige IP-adresser, ingen mystiske svarmønstre, fravær af spam. 

 Mange kommentarer, alle uredigeret, der nu kan drøftes i udvalg og bestyrelse. 

 
 
Et foreløbigt uddrag af resultater fra undersøgelsen blev fremlagt på generalforsamlingen 
januar 2019 under punktet eventuelt, som power point præsentation. 
 
Denne præsentation af resultater består af simple svarfordelinger med angivelser af, 
hvorledes medlemmernes svar har fordelt sig på svarkategorierne opgjort i antal og 
procent. Udvalg kan henvende sig med ønsker til yderligere specifikke analyser. 
 
 
Spørgsmål og kommentarer til undersøgelsen og svarmaterialet kan stilles til: 
Jacob Jensen på e-mail: anlaeg@thuroesejlklub.dk 

 
Thurø Sejlklub, 10. marts 2019 
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Spørgeskemaets introduktionstekst 
 

Medlemsundersøgelse – igen, for det er vigtig viden! 

  

Hjælp klubben ved at deltage med dine synspunkter om klubbens virke!   

I år stiller medlemsundersøgelsen flere nye spørgsmål fra udvalgene. 

 

Formålet med medlemsundersøgelsen er at skabe et overblik over medlemmernes 

oplevelse af Thurø Sejlklub. Således kan klubudviklingen ske på viden om 

medlemmernes aktuelle vurderinger og holdninger. 

 

Nogle spørgsmål stilles til alle. Andre spørgsmål stilles kun til de medlemmer, der har 

svaret, at de vil vurdere et eller flere temaer. Hvis du ikke oplever, at 

medlemsundersøgelsen spørger til forhold, som du finder væsentlige for Thurø Sejlklub, 

må du endelig bruge det afsluttende kommentarfelt til at skrive dine oplevelser og 

holdninger. 

  

Du deltager ved at trykke "Næste" nederst på siden. Det tager mellem 5 og 20 minutter at 

besvare spørgsmålene. Alle besvarelser er anonyme. Resultater offentliggøres som 

svarfordelinger pr. spørgsmål. 

  

De første foreløbige resultater præsenteres på generalforsamlingen d. 27. januar 2019. 

De endelige resultater offentliggøres inden standerhejsningen i 2019. 

   

På vegne af Thurø Sejlklub, stor tak for din deltagelse! 

  

Ib Oldrup 

Formand 

Thurø Sejlklub 

 

 

  



Indledningsvist vil vi gerne bede om din generelle vurdering 
af dit medlemskab af Thurø Sejlklub. 

 

Oplever du, samlet set, at dit medlemsskab af Thurø Sejlklub giver dig "value for 

money"? 

  

(1)  Helt sikkert 

(2)  For det meste 

(3)  Af og til  

(4)  Ikke rigtigt 

(5)  Slet ikke 

(6)  Ved ikke 

 

 

Svaroptioner Antal 
(n) 

Procent  

Helt sikkert 93 65% 
For det meste 37 26% 
Af og til  7 5% 
Ikke rigtigt 4 3% 
Ved ikke 1 1% 
Total 142 100% 

 

Bemærk, at ingen har svaret ”Slet ikke”. Det er generelt meget positive tilkendegivelser. 
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Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale Thurø Sejlklub til en person, der søger 

medlemskab af en sejlklub? 

 

Forestil dig en skala fra 0 (slet ikke sandsynligt) til 10 (Helt sikkert meget 

sandsynligt) 

  

(1)  0 

(2)  1 

(3)  2 

(4)  3 

(5)  4 

(6)  5 

(7)  6 

(8)  7 

(9)  8 

(10)  9 

(11)  10 

 

 

Svaroptioner Antal (n) Procent  
4 1 1% 
5 5 4% 
6 1 1% 
7 2 1% 
8 18 13% 
9 22 16% 
10 91 65% 
Total 140 100% 

 

Gennemsnit 9,3 – det er ekstremt højt! 
 
Net Promoter Score (NPS):  
 
Værdierne 9 & 10, promoters, udgør 79,6 % 
Værdierne under 7, detractors, udgør 4,9 %  
Værdierne 7 & 8, neutrale, medregnes ikke: 
 
NPS = 79,6 – 4,9 = 74,7, hvilket er ekstremt højt! 
 
Bemærk, at ingen har angivet svaroptioner under 4.   



Klubbens motto er: ”Thurø Sejlklub - skaber livskvalitet i fællesskab” 

Dækker det slogan, din oplevelse som medlem? 

  

(1)  Helt sikkert 

(2)  For det meste 

(3)  Af og til  

(4)  Ikke rigtigt 

(5)  Slet ikke 

(6)  Ved ikke 

 

Svaroptioner Antal (n) Procent  
Helt sikkert 63 45% 
For det meste 54 39% 
Af og til  14 10% 
Ikke rigtigt 7 5% 
Ved ikke 2 1% 
Total 140 100% 
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Hvilken slags aktivitet beskriver bedst din medlemsprofil? 

(Du må gerne krydse flere beskrivelser af, som passer på dig) 

(3)  Tursejlads  

(1)  Kapsejlads i kølbåd 

(2)  Kapsejlads i jolle 

(12)  Sejlerskole 

(7)  Pigesejlads 

(8)  Sejl & Studer 

(9)  Handicapsejlads 

(10)  Sejler J70 

(13)  Ungdomssejler 

(15)  SUP/Windsurfer/Kitesurfer 

(14)  Jeg har egen sejlbåd/motorbåd/jolle 

(4)  Jeg sejler ikke så meget, men er ofte på havnen 

(11)  Ægtefælle til aktiv sejler i klubben 

(5)  Jeg er forælder til sejler(e) i ungdomsafdelingen 

(6)  Jeg sejler ikke, men jeg støtter klubben via medlemskab 

 

 
Bemærk: Tallene skal ikke summere til 100%, da man gerne må sætte flere krydser. 

Svarfordelingen er et udtryk for medlemsprofil(er) hos de medlemmer, der har svaret. 



I menuen nedenfor kan du vælge de temaer, som du gerne vil give dine 

vurderinger.  

 

Du får KUN stillet spørgsmål til de temaer, som du krydser af.  

Du skal vælge mindst to temaer. Du opfordres til at klikke flere temaer af. 

 

Du må meget give udtryk for din holdning til temaer/aktiviteter, som du ikke har 

været i berøring med. Fx er det ikke nødvendigt at sejle J70 for at kunne svare på 

spørgsmålene i det tema.  

 

Vælg hvilket tema du vil vurdere: 

(1)  Egely og Havnehuset 

(2)  Sejlerskolens tilbud 

(3)  Interessen for - og brugen af - klubbens J70-både  

(4)  Kapsejlads, Aftensejlads, Single-Hand mv 

(5)  Ungdomsafdelingen 

(6)  Den interne kommunikation i Thurø Sejlklub 

(7)  Den eksterne medieomtale af Thurø Sejlklub 

(8)  Klubaftener og klubaktiviteter 

(9)  Oplevelsen af Thurø Sejlklub som nyt medlem 

(10)  Strategi og klubudvikling for Thurø Sejlklub 

(11)  Jeg ønsker at gå til de afsluttende spørgsmål i medlemsundersøgelsen 

 

 

 
Bemærk: Tallene skal ikke summere til 100%, da man gerne må sætte flere krydser. 

Svarfordelingen er udtryk for medlemsfokus for de medlemmer, der har svaret på undersøgelsen. 
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Spørgsmål vedrørende klubhuset Egely og 
Havnehuset 

 

 

Har du haft lejet Egely i 2018 

(1)  Nej 

(2)  Ja, en gang 

(3)  Ja, flere gange 

 

 

Svaroptioner Antal (n) Procent  
Nej 52 72% 
Ja, en gang 15 21% 
Ja, flere gange 5 7% 
Total 72 100% 

 

Hvordan oplever du, at Egely fungerer? 

(1)  Det fungerer supergodt 

(2)  Det fungerer godt 

(3)  Det fungerer ok 

(4)  Det fungerer ikke 

(5)  Det fungerer slet ikke 

(6)  Ved ikke 

 

For dem, der har svaret, at de en gang eller flere gange i 2018 havde lejet Egely: 

Svaroptioner Antal (n) Procent  
Det fungerer supergodt 8 40% 
Det fungerer godt 10 50% 
Det fungerer ok 2 10% 
Total 20 100% 

 

Alle, der besvaret spørgsmålet, uanset om de har lejet Egely eller ej: 

Svaroptioner Antal (n) Procent  
Det fungerer supergodt 19 26% 
Det fungerer godt 37 51% 
Det fungerer ok 15 21% 
Ved ikke 1 1% 
Total 72 100% 



Hvordan oplever du, at Havnehuset fungerer? 

(1)  Det fungerer supergodt 

(2)  Det fungerer godt 

(3)  Det fungerer ok 

(4)  Det fungerer ikke 

(5)  Det fungerer slet ikke 

(6)  Ved ikke 

 

Svaroptioner Antal (n) Procent  
Det fungerer supergodt 17 24% 
Det fungerer godt 37 52% 
Det fungerer ok 17 24% 
Total 71 100% 

Note: En person har undladt at svare. 

 

Har du bemærkninger til Husudvalget vedr. Egely og Havnehuset? 

 

At der skal være tjek på om køkkenet virker, når det bliver lejet ud til fester. Vi stod med 

en ovn der ikke virkede optimalt, så vi måtte i byen for at få varmet maden.  

Samt at når man henvender sig bagefter at der bliver fulgt op på klager.  

Ligeledes mangler der overdragelses tjek af Egely, vi modtog et beskidt hus.  

Så ville være fint med et tjek. 

dejlige steder begge 2, godt udstyret, godt vedligeholdt, dejligt at komme der. 

Der er mangel på plads i havnehuset, der skal måske nytænkes hvordan det bliver brugt 

også i sammenhæng med Egely 

Der er meget trangt i havnehuset. Men ok i forhold til den plads der er. 

Desværre er der ofte ikke særligt rent og ryddet op efter brug, når man kommer f.ex for 

at lave mad til fællesspisning... 

Det er en skam, at ikke alle gør rent efter sig. Ærgerligt at leje Egely og så skal starte 

med en hovedrengøring. 

Dårligt fungerende ovn i køkken. 

For meget rod i Havnehuset grundt manglende plads til grej. 

Egely bør have mørke rullegardiner i stedet for de hvide.  

Det ville være fint med et bogskab med fagbøger. 

Egely er bare i orden, men Havnehuset er for overfyldt uoverskueligt. Udvalgene 

mangler tydeligvis plads. 

Egely køkken meget beskidt 

Fortsæt med det gode arbejde 
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Har fungeret godt, de gange vi har lejet "Egely" 

Havnehus: manglende oprydning i værksted. 

Egely: Der mangler en gennemgang af huset før og efter udlejning. 

Havnehuset bør ses igennem for bedre indretning/udnyttelse. 

I småtingsafdelingen: Det er træls at fx. Hdmi-Kabel til projektoren er låst inde 

Jeg kunne godt tænke mig at man ny tænker interiøret i Egely. Det kan godt virke lidt 

støvet og mangler noget nye placering er væg pynt og måske nogle billeder/fotostater af 

det som sker i klubben idag. Der kan sagtens være en maritim miljø med lidt nyt og gode 

farver. 

jeg ved ikke hvordan man får brugerne til at aflevere huset pænt til de næste brugere, 

tror kun det gælder klubbens egne aktiviteter, (Egely) 

Kæmpe flot indsats som alle i husudvalget udfører ! Dejlige faciliteter 

Køkkenet i Egely trænger til en oprydning.  

Er lidt upraktisk indrettet men det er nok fordi msn har villet få mest muligt flyttet ind i 

køkkenet på lille plads 

Køkkenfaciliteterne i havnehuset matcher ikke rigtigt ambitionen om mad til 

ungdomssejlernes træninger. Men det er nok svært at løse.... 

Manglende rengøring fra forrige bruger. Speciel ovnen var meget snavset fra sidste 

bruger. Der magler kontrol fra forrige bruger. Ovnen er stadig ikke i orden varme ikke 

jævnt !! 

Mener Egely og Havnehuset fungerer perfekt... tak for det. 

Mener måske at der burde strammes op på afleveringerne samt rengøring når der er 

afholdt arrangementer i Egely. 

Ved godt at rengøring altid kan diskuteres, men oplever ofte, når man skal bruge det, at 

der ikke er rent. 

Måske mangler der en oversigt i havnehuset over dage med klubaktiviteter, sådan at 

også nye medlemmer hurtigt får et overblik over alt det der sker på havnen? 

Nej 

Rengøring er ikke altid i orden. Der trænger til oprydning i rengøringsrummet i 

havnehuset og iværkstedet ligner det ofte der er sprunget en bombe. Bedre styr på alle 

de redningsveste vi har liggende. Rengøringsstandarden i Egely har gennem længere 

tid været dalende, det betyder at når der kommer en lejer, så gør man endnu mindre 

rent end den forrige hvis man bliver mødt med et snavset lokale når man skal bruge det. 

Synes det er ærgerligt at det ikke er muligt at leje klubhuset i sommerferien. 

Syntes helt klart at rengørings standaret kunne løftes 

Ønsker hårtørrer i omklædningsrum 

  



Spørgsmål vedrørende Sejlerskolen 
 

Hvor enig er du i udsagnet: "Sejlerskolen er en vigtig aktivitet for TSK" 

(1)  Meget enig  

(2)  Enig  

(3)  Hverken enig eller uenig  

(4)  Uenig  

(5)  Meget uenig 

(6)  Ved ikke 

 

 

Svaroptioner Antal (n) Procent  
Meget enig  20 77% 
Enig  6 23% 
Total 26 100% 

 

 

Hvor stor betydning har Sejlerskolens klubbåde for dig? 

(1)  Meget stor betydning 

(2)  Stor betydning 

(3)  Nogen betydning 

(4)  Ingen betydning 

(5)  Slet ingen betydning 

(6)  Ved ikke 

 

 

Svaroptioner Antal (n) Procent  
Meget stor betydning 4 15% 
Stor betydning 7 27% 
Nogen betydning 3 12% 
Ingen betydning 8 31% 
Slet ingen betydning 2 8% 
Ved ikke 2 8% 
Total 26 100% 
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Hvordan oplever du Sejlerskolens klubbåde fungerer? 

(1)  De fungerer supergodt 

(2)  De fungerer godt 

(3)  De fungerer ok 

(4)  De fungerer ikke 

(5)  De fungerer slet ikke 

(6)  Ved ikke 

 

 

Svaroptioner Antal (n) Procent  
De fungerer supergodt 3 12% 
De fungerer godt 10 38% 
De fungerer ok 5 19% 
Ved ikke 8 31% 
Total 26 100% 

 

 

Hvor stor betydning har klubbens kurser for dig? 

(1)  Meget stor betydning 

(2)  Stor betydning 

(3)  Nogen betydning 

(4)  Ingen betydning 

(5)  Slet ingen betydning 

(6)  Ved ikke 

 

 

Svaroptioner Antal (n) Procent  
Meget stor betydning 2 8% 
Stor betydning 9 35% 
Nogen betydning 15 58% 
Total 26 100% 

 

  



Har du bemærkninger til sejlerskolen? 

Fortsæt det gode arbejde 

Generelt godt arbejde 

Mener ikke at et foredrag skal koste klubbens medlemmer noget. Det har tidligere været 

en vinteraktivitet under aktivitetsudvalget. Bør for klubbens medlemmer være gratis. 

Man kan tage penge for udefra kommende gæster. Måske foredrag skulle ind under 

aktivitetsudvalget igen og som minimum gratis for klubbens medlemmer. 

Nej 

Sejlerskolen er uendeligt vigtig for klubbens pipeline af nye medlemmer. Vi er blevet 

sejlerfamilie pga sejlerskolen. Og jeg tror der findes mange som os “derude”. 

Var det en ide at sejlerskolen leverer gaster til aftenkapsejladser. Det vil virkelig styrke 

uddannelsen hvis man prøver at sejle kapsejlads. 

Vigtigt element - især for voksne, der starter med at sejle i en sen alder. 
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Spørgsmål vedrørende interessen for - og brugen af - 
klubbens J70'ere 

 

 

Har du prøvet at sejle en af klubbens J70'ere? 

(1)  Nej tak 

(2)  Nej, men jeg vil gerne prøve 

(3)  Ja 

 

Svaroptioner Antal (n) Procent  
Nej tak 2 4% 
Nej, men jeg vil gerne prøve 11 23% 
Ja 34 71% 
Total 47 100% 

Note: En person (2%) har ikke svaret. 

 

 

 

Vil et sejladsarrangement i J70'erne for klubmedlemmer have din interesse?  

(1)  Ja 

(2)  Måske 

(3)  Nej 

 

Svaroptioner Antal (n) Procent  
Ja 36 75% 
Måske 8 17% 
Nej 2 4% 
Total 48 100% 

Note: To personer (4%) har ikke svaret. 

 

 

  



Hvor enig er du i udsagnet: "J70 er en vigtig aktivitet for TSK"  

(1)  Meget enig  

(2)  Enig  

(3)  Hverken enig eller uenig  

(4)  Uenig  

(5)  Meget uenig 

(6)  Ved ikke 

 

 

Svaroptioner Antal (n) Procent  
Meget enig  31 65% 
Enig  14 29% 
Hverken enig eller uenig  2 4% 
Total 48 100% 

Note: En person (2%) har ikke svaret. 

 

Oplever du, at J70 bådene er tilgængelige? 

(1)  I høj grad 

(2)  I nogen grad 

(3)  I ringe grad 

(4)  Slet ikke 

(5)  Ved ikke 

 

 

Svaroptioner Antal (n) Procent  
I høj grad 20 42% 
I nogen grad 17 35% 
Slet ikke 1 2% 
Ved ikke 9 19% 
Total 48 100% 

Note: En person (2%) har ikke svaret. 
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Er du gået forgæves, hvis du ville sejle Minifleet om torsdagen, hvor der sejles 

kapsejlads på korte baner? 

(1)  Meget ofte 

(2)  Ofte 

(3)  Af og til 

(4)  Sjældent 

(5)  Aldrig 

 

 

Svaroptioner Antal (n) Procent  
Ofte 1 2% 
Sjældent 2 4% 
Aldrig 39 81% 
Total 48 100% 

Note: Seks personer (13%) har ikke svaret. 

 

 

Hvordan fungerer bookingen af en J70? 

(1)  Det fungerer supergodt 

(2)  Det fungerer godt 

(3)  Det fungerer ok 

(4)  Det fungerer ikke 

(5)  Det fungerer slet ikke 

(6)  Ved ikke 

 

 

Svaroptioner Antal (n) Procent  
Det fungerer supergodt 5 10% 
Det fungerer godt 13 27% 
Det fungerer ok 5 10% 
Ved ikke 23 48% 
Total 48 100% 

Note: To personer (4%) har ikke svaret. 

  



Er det nemt nok at blive en del af J70-miljøet i TSK? 

(1)  Ja 

(3)  Nej, det ville være nemmere hvis:  _____ 

(4)  Ved ikke 

 

Svaroptioner Antal (n) Procent  
Ja 18 38% 
Nej, det ville være nemmere hvis:  
”-” 
”der var færre etablerede mandskaber” 
”Det ikke var en bestemt klike, der kørte hele løbet” 

3 6% 

Ved ikke 25 52% 
Total 48 100% 

Note: To personer (4%) har ikke svaret. 

 

 

Har du ideer til J70-udvalget om nye aktiviteter, hvor flere i TSK kommer til sejle 

J70? 

 

Det er som om at TSK nu kun er J70 og ikke andet. Der er mange andre dele at klubben 

som også er vigtige; men slet ikke får nogen opmærksomhed. 

Det ville være en god ide at forsøge at integrere ungdommen mere i J70 Sejlads. 

Fælles klub introduktion til J70er. 

Kigge på et fælles stævne væk fra klubben, hvor man i fællesskab får alle J70er med, de 

erfarne hjælpe de mindre erfarne. 

Gratis klub lørdag kom og prøv grejet 

Hold faste ugentlige aftener hvor man bare kan møde op. 

Man kan opfordre mandagsbesætningerne til at komme om torsdagen også. Det giver 

større bredde.  Og uden bredde ingen top - som det hedder inden for al sport. 

separate J70 dage for de 'ikke-så øvede' mandskaber 

Ved ikke 
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Spørgsmål vedrørende kapsejladser, aftensejlads,  
single-hand m.v. 

 

 

Har du lyst til at deltage i flere vinteraktiviteter og foredrag? 

(1)  Ja, hvis jeg har tid  

(3)  Ja, hvis emnet er interessant 

(4)  Ja, hvis der ikke opkræves deltagerbetaling 

(5)  Nej 

(6)  Ved ikke 

 

Svaroptioner Antal (n) Procent  
Ja, hvis jeg har tid  19 36% 
Ja, hvis emnet er interessant 26 49% 
Ja, hvis der ikke opkræves deltagerbetaling 3 6% 
Nej 2 4% 
Ved ikke 3 6% 
Total 53 100% 

 

 

Afholdes der for mange lørdagssejladser i forbindelse med aftenkapsejladser? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 

(3)  Ved ikke 

 

Svaroptioner Antal (n) Procent  
Ja 5 9% 
Nej 23 43% 
Ved ikke 25 47% 
Total 53 100% 

 

 

  



Vil du deltage i flere lørdagssejladser såfremt disse afholdes? 

(1)  Nej 

(3)  Ja, nogle få gange 

(4)  Ja, gerne hver gang 

(5)  Ved ikke 

 

 

Svaroptioner Antal (n) Procent  
Nej 13 25% 
Ja, nogle få gange 17 32% 
Ja, gerne hver gang 9 17% 
Ved ikke 14 26% 
Total 53 100% 

 

Vil du sejle mandagskapsejladser, såfremt du fik hjælp til at finde en gasteplads på 

en båd? 

(1)  Helt sikkert 

(2)  For det meste 

(3)  Af og til  

(4)  Ikke rigtigt 

(5)  Slet ikke 

(6)  Ved ikke 

 

 

Svaroptioner Antal (n) Procent  
Helt sikkert 17 32% 
For det meste 3 6% 
Af og til  7 13% 
Ikke rigtigt 7 13% 
Slet ikke 4 8% 
Ved ikke 12 23% 
Total 53 100% 

Note: Tre personer (6%) har ikke besvaret spørgsmålet. 
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Vil du deltage i mandagskapsejladser, såfremt du fik hjælp til at finde gaster til din 

båd? 

(1)  Helt sikkert 

(2)  For det meste 

(3)  Af og til  

(4)  Ikke rigtigt 

(5)  Slet ikke 

(6)  Ved ikke 

 

 

Svaroptioner Antal (n) Procent  
Helt sikkert 10 19% 
For det meste 3 6% 
Af og til  6 11% 
Ikke rigtigt 4 8% 
Slet ikke 8 15% 
Ved ikke 20 38% 
Total 53 100% 

Note: To personer (4%) har ikke besvaret spørgsmålet. 

 

Kunne du have en interesse i at hjælpe med dommerbådsarbejde ved 

mandagssejladserne? 

(1)  Meget ofte 

(2)  Ofte 

(3)  Af og til 

(4)  Sjældent 

(5)  Aldrig 

(6)  Ved ikke 

 

 

Svaroptioner Antal (n) Procent  
Meget ofte 1 2% 
Ofte 4 8% 
Af og til 19 36% 
Sjældent 10 19% 
Aldrig 9 17% 
Ved ikke 9 17% 
Total 53 100% 

Note: En person (2%) har ikke besvaret spørgsmålet. 

 



Hvilke nye tiltag kunne Kapsejladsudvalget implementere for at forbedre Thurø 

Sejlklubs mandagssejladser? 

Arbejde sammen med sejlerskolen. 

det er muligt at bådene skulle sættes i løb sammen på en lidt bedre måde 

Det kører fint. 

Jeg mener at Thurø sejlklubs mandagssejladser fungere godt. Jeg er glad for at deltage. 

Der bliver gjort er stort stykke arbejde omkring sejladserne og klubben  skal fortsat 

prioritere de gode sejladser uden at man som mandskab og båd behøver at være 

proffer. 

 

Rangningen og lystallene fungerer sort set fint. 

Korter bane og 2 starter 

Mere single hand 

Op ned bane 

Op ned baner 

Promovere gastebørsen og sejl og studer til skippere, der mangler gaster. 

Synes det fungerer godt! 

 

 

Vil du være interesseret i, at Thurø Sejlkub afholder et foredrag om single-hand 

sejlads? 

(1)  Ja 

(2)  Måske 

(3)  Nej 

 

Svaroptioner Antal (n) Procent  
Ja 19 36% 
Måske 15 28% 
Nej 19 36% 
Total 53 100% 
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Er du interesseret i at deltage i en single-hand løb til aftenssejlads? 

(1)  Ja 

(2)  Måske 

(3)  Nej 

 

Svaroptioner Antal (n) Procent  
Ja 11 21% 
Måske 11 21% 
Nej 29 55% 
Total 53 100% 

Note: To personer (4%) har ikke besvaret spørgsmålet. 

 

 

Er du interesseret i at deltage i en single-hand weekendkapsejlads i Thurø Sejlklub? 

(1)  Nej 

(2)  Ja, en enkelt gang i sæsonen 

(3)  Ja, flere gange i sæsonen 

(4)  Ved ikke 

 

Svaroptioner Antal (n) Procent  
Nej 29 55% 
Ja, en enkelt gang i sæsonen 11 21% 
Ja, flere gange i sæsonen 2 4% 
Ved ikke 10 19% 
Total 53 100% 

Note: En person (2%) har ikke besvaret spørgsmålet. 

  



Hvad kan der gøres for at øge deltagerantallet og gøre Øhavet Rundt til en mere 

attraktiv sejlads? 

Anden musik.. 

At reklamere for at sejlads er den ultimative sportsgren for fællesskab, når der sejles 

traditionelt som fx i Øhavet Rundt med fler-mandsbesætninger. Pointere fordelene ved 

at sejle flere sammen på en sejlads i flot og varieret farvand med mange forskellige 

sejladsmæssige udfordringer og en overskuelig distance. 

Egentlig gør klubben alt det rigtige. Det er et rigtig fint arrangement. Det eneste jeg kan 

pege på er markedsføring/omtale i medierne. 

Finde noget musik folk kan holde ud ell helt undvære, folk sidder uden for for at kunne 

tale sammen. 

Fællesskab en lille grill fest ...mere synlig evt face book gøre det klart alle kan deltage 

uanset sejl erfaring ...alt i alt gøre det til en fest dag i det sydfynske 

Få fat på Oure idrætsefterskole og deres Matcher 37’ere samt J-70’ere 

lave et double-hand løb (2 mands besætning). 

Markedsføring og måske indføre 2-3 forskellige ruter? En lang, en kortere og en 

familierute. Det er vel blot et spørgsmål om hvilke småøer, man lægger ruten omkring.... 

Mere PR i andre sejlklubber 

Mere ungdomsvenligt i klub både, Som Middelfart sejlklub til palby Fyn rundt 

Reklamere samt tilbyd singlehand 

Skrot musikken og gør det mere attraktivt for dem der deltager i øhavet  rundt og yngre 

klubmedlemmer at deltage i festen.  

 

Festen fredag aften virker som delt i to - inde i teltet er det mest pensionisterne der 

fester og ude omkring finder man sejlerne.  

 

Musikken er ganske forfærdelig og kunne sagtens undværes. Lad sejlere og 

pensionister samt øvrige hygge sig i fællesskab uden musikken 

Ved ikke 

Vi må få øget interessen for 2-mands besætninger 

Øhavet rundt er oppe mod weekendsejladser med familien og det kan være svært at 

konkurrere med. 
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Spørgsmål vedrørende ungdomsafdelingen 
 

 

Hvor enig er du i udsagnet: "Ungdomsafdelingen er en vigtig aktivitet for TSK"? 

(1)  Meget enig  

(2)  Enig  

(3)  Hverken enig eller uenig  

(4)  Uenig  

(5)  Meget uenig 

(6)  Ved ikke 

 

 

Svaroptioner Antal (n) Procent  
Meget enig  29 83% 
Enig  4 11% 
Ved ikke 1 3% 
Total 35 100% 

Note: En person (3%) har ikke besvaret spørgsmålet. 

 

Hvor stor betydning har Ungdomsafdelingens joller for dig? 

(1)  Meget stor betydning 

(2)  Stor betydning 

(3)  Nogen betydning 

(4)  Ingen betydning 

(5)  Slet ingen betydning 

(6)  Ved ikke 

 

 

Svaroptioner Antal (n) Procent  
Meget stor betydning 11 31% 
Stor betydning 10 29% 
Nogen betydning 5 14% 
Ingen betydning 4 11% 
Ved ikke 4 11% 
Total 35 100% 

Note: En person (3%) har ikke besvaret spørgsmålet. 

 



Hvordan oplever du, at Ungdomsafdelingens joller fungerer? 

(1)  De fungerer supergodt 

(2)  De fungerer godt 

(3)  De fungerer ok 

(4)  De fungerer ikke 

(5)  De fungerer slet ikke 

(6)  Ved ikke 

 

Svaroptioner Antal (n) Procent  
De fungerer supergodt 1 3% 
De fungerer godt 15 43% 
De fungerer ok 8 23% 
De fungerer ikke 2 6% 
Ved ikke 8 23% 
Total 35 100% 

Note: En person (3%) har ikke besvaret spørgsmålet. 

 

 

Hvor stor betydning har Sommersejl i Ungdomsafdelingen for din oplevelse af 

Thurø Sejlklub? 

(1)  Meget stor betydning 

(2)  Stor betydning 

(3)  Nogen betydning 

(4)  Ingen betydning 

(5)  Slet ingen betydning 

(6)  Ved ikke 

 

Svaroptioner Antal (n) Procent  
Meget stor betydning 11 31% 
Stor betydning 11 31% 
Ingen betydning 1 3% 
Ved ikke 9 26% 
Total 35 100% 

Note: Tre personer (9%) har ikke besvaret spørgsmålet. 
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Har du bemærkninger til Ungdomsudvalget? 

Det er ved at blive lidt for meget plenum, ellers fungerer alt super god tone voksne og 

børn ?? 

Det virker meget velfungerende, men måske skal der løbende kommunikeres bedre om 

hvordan tilrigning foregår af hensyn til ikke sejlende forældre. 

Ved krabbeovergang til jolle er der lidt uhensigtsmæssig forvirring om brug af joller og 

udstyr, hvor der lånes lidt frisk på kryds og tværs. 

Flot indsats som alle i ungdomsafdeling udfører. Jeg oplever at der er plads til 

ungdommen i Thurø sejlklub 

Fortsæt det gode arbejde 

Få styr på jollelejelisten. Det er træls, at samme jolle kan være udlejet til flere forskellige 

børn i samme delsæson. 

I gør et fantastisk arbejde og skaber en masse skønt liv i klubben 

Jeg ser gerne en større tydelighed om forventningen til forældres deltagelse i mindre 

børns til-og afrigning. Og tydelighed omkring afslutning om torsdagen, hvornår overgår 

det sikkerhedsmæssige ansvar fra instruktør til forælder. I det hele taget ser jeg gerne et 

løft i kommunikationen og hertil er facebook for flygtig, hvor forskellige instruktørers 

input kan konflikte indbyrdes. 

Jeg ønsker mig bedre styr på joller og pasning af grej. Det tager for lang til med at få ting 

repareret når det går i stykket. Løbende udskiftning af joller så vi får fornyet grejet 

løbende og har tidssvarende joller. Lige så vigtigt er det at kassere gamle joller, så vi 

ikke har grej liggende som ikke kommer i bruge mere på grund af slid og ælde. 

Mere af det tak 

nej 

Ville være super, hvis man kunne afprøve / leje joller til store på Laser, da det er en stor 

investering. Det er vigtigt for at fastholde de store børn. To mands joller og mindre joller 

fungere super fint. Ved at holdning har været, at man som forældre selv køber til de 

store børn. Kunne man sætte jollelejen op for de større joller?? Det ville være okay 

synes jeg. 

Vores førstehåndsindtryk var, at det er en klub med et uovertruffent sammenhold. På 

tværs af afdelinger. Ift. ungdomsafdelingen, så har vi savnet noget struktur omkring 

meddelelser ifm træning og arrangementer. Man kan ikke give vigtige meddelelser på 

facebook og forventer alle ser dem. Derudover virker det sommetider lidt kaotisk under 

træning og det kan være svært at vurdere om der er godt styr på sikkerheden. Det er jo 

ikke alle børn der har forældre på kajen (bliver det forventet) og hvem har da øje fx ifm 

afsluttende badning mv.? 

 

 



Spørgsmål vedrørende den interne kommunikation  
i Thurø Sejlklub 

 

 

Hvor ofte besøger du på Thurø Sejlklubs hjemmeside for at orientere dig om 

aktiviteter i klubben? 

(1)  Meget ofte 

(2)  Ofte 

(3)  Af og til 

(4)  Sjældent 

(5)  Aldrig 

(6)  Ved ikke 

 

Svaroptioner Antal (n) Procent  
Meget ofte 11 20% 
Ofte 17 31% 
Af og til 18 33% 
Sjældent 6 11% 
Aldrig 1 2% 
Total 54 100% 

Note: En person (2%) har ikke besvaret spørgsmålet. 

Hvor ofte kommer du på Thurø Sejlklubs facebookside for at orientere dig om 

aktiviteter i klubben? 

(1)  Meget ofte 

(2)  Ofte 

(3)  Af og til 

(4)  Sjældent 

(5)  Aldrig 

(6)  Ved ikke 

 

Svaroptioner Antal (n) Procent  
Meget ofte 8 15% 
Ofte 18 33% 
Af og til 9 17% 
Sjældent 11 20% 
Aldrig 7 13% 
Total 54 100% 

Note: En person (2%) har ikke besvaret spørgsmålet. 
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Hvor stor betydning har klubbladet for dig? 

(1)  Meget stor betydning 

(2)  Stor betydning 

(3)  Nogen betydning 

(4)  Ingen betydning 

(5)  Slet ingen betydning 

(6)  Ved ikke 

 

 

Svaroptioner Antal (n) Procent  
Meget stor betydning 9 17% 
Stor betydning 19 35% 
Nogen betydning 21 39% 
Ingen betydning 4 7% 
Total 54 100% 

Note: En person (2%) har ikke besvaret spørgsmålet. 

 

Er der aktiviteter i klubben, som du savner (mere) information om? 

Der er forskellige facebooksider og igen, facebook egner sig ikke som det 

sted hvor alt information bliver sendt ud. Det kan være et supplement, men 

vigtige meddelelse bør sendes på mail (så vidt muligt samlet). 

Der kunne godt være et afsnit på hjemmesiden om Sejl og Studer til folk 

der læser på hjemmesiden udefra og som ikke i forvejen har kontakt til 

klubben. Eller bare til folk som ikke er med i facebookgruppen. 

Handicap og pigesejlads ser man desværre ikke så meget om. 

Nej 

Nej ikke umiddelbart 

 

 

  



Spørgsmål om den eksterne medieomtale  
af Thurø Sejlklub 

 

 

Hvor vigtigt mener du, at ekstern eksponering og omtale af Thurø Sejlklub er for 

klubben? 

(1)  Meget stor betydning 

(2)  Stor betydning 

(3)  Nogen betydning 

(4)  Ingen betydning 

(5)  Slet ingen betydning 

(6)  Ved ikke 

 

Svaroptioner Antal (n) Procent  
Meget stor betydning 12 43% 
Stor betydning 8 29% 
Nogen betydning 5 18% 
Ingen betydning 2 7% 
Total 28 100% 

Note: En person (4%) har ikke besvaret spørgsmålet. 
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Hvilke omtaler kan du huske fra 2018? 

(Du må gerne krydse flere omtaler af) 

(8)  Thurø Sejlklub resultater i Sejlsportsligaen 

(6)  Thurø Sejlklub holder fast i traditionen Øhavet Rundt. 

(4)  1000 års historie på en uge: Thurø Sejlklub afholder Sommersejl for 10. år 

(5)  Thurø Sejlklub mangler parkeringspladser 

(1)  Thurø Sejlklub vinder af Dansk Sejlunions Klubpris 2018 

(2)  Thurø Sejlklub vinder af Svendborg Kommunes Idrætspris 2018 

(3)  Thurø Sejlklub i finalen om Danskernes Idrætspris 2018 

(7)  Andre: _____ 

 

Svaroptioner Antal (n) Procent  
Thurø Sejlklub resultater i Sejlsportsligaen 20 71% 
Thurø Sejlklub holder fast i traditionen Øhavet Rundt. 16 57% 
1000 års historie på en uge: Thurø Sejlklub afholder Sommersejl for 10. år 13 46% 
Thurø Sejlklub mangler parkeringspladser 22 79% 
Thurø Sejlklub vinder af Dansk Sejlunions Klubpris 2018 23 82% 
Thurø Sejlklub vinder af Svendborg Kommunes Idrætspris 2018 20 71% 
Thurø Sejlklub i finalen om Danskernes Idrætspris 2018 24 86% 
Andet: 
Sejl og Studer 
Valdemar i T2Fyn 

2 7% 

 

Jeg er et stolt medlem, når Thurø Sejlklub får ekstern medieomtale? 

(1)  Meget enig  

(2)  Enig  

(3)  Hverken enig eller uenig  

(4)  Uenig  

(5)  Meget uenig 

(6)  Ved ikke 

 

Svaroptioner Antal (n) Procent  
Meget enig  16 57% 
Enig  7 25% 
Hverken enig eller uenig  3 11% 
Uenig  1 4% 
Total 28 100% 

Note: En person (4%) har ikke besvaret spørgsmålet. 

 



Er der aktiviteter i Thurø Sejlklub, som vi bør forsøge at give mere ekstern 

medieomtale? 

aktiviteter i ungdoms afdelingen, bla. en almindelig træningsaften med sejlads/aktivitet, 

leverpostej-madder ved klubhuset.... 

De mange nye initiativer (: 

Handicapsejlads burde være med til at promovere klubben som et stærkt tiltag. 

Jeg synes, klubbens ambitionsniveau skal sættes efter den plads der er til rådighed. 

Hører ofte klubben omtalt som presseliderlig. 

nej 

Pigesejlads er der ikke mange der taler om 

Aftenssejlads med op til 40 deltagende både. Det sker ikke mange steder i landet.  

Enorm tilgang til ungdomsafdelingen  

Disse aktiviteter bør vi skrive mere om 

Pigesejler - Øhavet Rundt 

Sponsor sejladser i J70, J70 tune-up stævne, J70 klubmesterskab. Deltagelse i 

sejlsports liga. 

Øhavet rundt flere gange før, under og efter.  

Noget lignende i de andre relevante afdelinger. 

Vi har en meget stor ungdomsafdeling som bestemt også kunne tåle mere omtale, 

mange ting gror herfra 

 

  



33 
 

Spørgsmål til konkrete klubaktiviteter i Thurø Sejlklub 
 

 

Hvor stor betydning har klubaftener og/eller fællesspisninger for dig? 

(1)  Meget stor betydning 

(2)  Stor betydning 

(3)  Nogen betydning 

(4)  Ingen betydning 

(5)  Slet ingen betydning 

(6)  Ved ikke 

 

Svaroptioner Antal (n) Procent  
Meget stor betydning 6 11% 
Nogen betydning 27 47% 
Stor betydning 19 33% 
Ingen betydning 2 4% 
Ved ikke 2 4% 
Total 57 100% 

Note: En person (2%) har ikke besvaret spørgsmålet. 

 

Hvor stor betydning har standerhejsningen for dig? 

(1)  Meget stor betydning 

(2)  Stor betydning 

(3)  Nogen betydning 

(4)  Ingen betydning 

(5)  Slet ingen betydning 

(6)  Ved ikke 

 

Svaroptioner Antal (n) Procent  
Meget stor betydning 7 12% 
Stor betydning 16 28% 
Nogen betydning 22 39% 
Ingen betydning 6 11% 
Slet ingen betydning 2 4% 
Ved ikke 1 2% 
Total 57 100% 

Note: Tre personer (5%) har ikke besvaret spørgsmålet. 

 



Hvor stor betydning har afriggerfesten for dig? 

(1)  Meget stor betydning 

(2)  Stor betydning 

(3)  Nogen betydning 

(4)  Ingen betydning 

(5)  Slet ingen betydning 

(6)  Ved ikke 

 

Svaroptioner Antal (n) Procent  
Meget stor betydning 2 4% 
Stor betydning 6 11% 
Nogen betydning 21 37% 
Ingen betydning 18 32% 
Slet ingen betydning 3 5% 
Ved ikke 5 9% 
Total 57 100% 

Note: To personer (4%) har ikke besvaret spørgsmålet. 

 

Hvor stor betydning har pinseturen for dig? 

(1)  Meget stor betydning 

(2)  Stor betydning 

(3)  Nogen betydning 

(4)  Ingen betydning 

(5)  Slet ingen betydning 

(6)  Ved ikke 

 

Svaroptioner Antal (n) Procent  
Meget stor betydning 1 2% 
Stor betydning 10 18% 
Nogen betydning 12 21% 
Ingen betydning 28 49% 
Slet ingen betydning 1 2% 
Ved ikke 4 7% 
Total 57 100% 

Note: En person (2%) har ikke besvaret spørgsmålet. 
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Hvilke konkrete tilbud/aktiviteter savner du i Thurø Sejlklub? 

 

Det er fint med vores SUP,S og  Sit on Top kajakker.    Det er fint med denne 

medlemsundersøgelse. Og man bør inddrages, når klubben tager nye initiativer af større 

betydning. ?? 

Endnu mere integration på tværs af afdelingerne, så der ikke bliver for mange klubber i 

klubben. 

Flere vinteraktiviteter. 

For mit vedkommende er nuværende tilbud/aktiviteter tilstrækkelige. 

Ingen, alt fungerer 

Introduktionsarrangementer til de forskellige tilbud, sådan at man føler sig inviteret til at 

deltage. Det samme med udvalgene, hvorfor er der ikke en aften, hvor udvalgene 

reklamerer for sig selv, som invitation for at nye melder sig til udvalgene? 

Jeg mangler mere sammenhold mellem de forskellige grupperinger. (Gamle 

medlemmer, ungdoms afd. Alm medlemmer etc) 

Sauna for vinter bader. 

Savner at andre udvalg end J70 er fremme i skoene. Kunne være fint hvis der fremkom 

nogle visioner for fremtiden. Alternativt vil alle fremtidige sponsorater gå til J70. 

Undervisning i: 

El-installationer i både - praktisk visning af, hvordan man selv kan reparere det. 

 

  



Spørgsmål til nye medlemmer i Thurø Sejlklub 
 

 

Synes du, at det er let at blive en del af klubbens liv og miljø som nyt medlem? 

(1)  I høj grad 

(2)  I nogen grad 

(3)  I ringe grad 

(4)  Slet ikke 

(5)  Ved ikke 

 

Svaroptioner Antal (n) Procent  
I høj grad 10 34% 
I nogen grad 8 28% 
I ringe grad 2 7% 
Ved ikke 4 14% 
Total 29 100% 

Note: Fem personer (17%) har ikke besvaret spørgsmålet. 

 

Er du interesseret i at give en frivillig hånd i klubben? 

(1)  Helt sikkert 

(2)  For det meste 

(3)  Af og til  

(4)  Ikke rigtigt 

(5)  Slet ikke 

(6)  Ved ikke 

 

Svaroptioner Antal (n) Procent  
Helt sikkert 7 24% 
For det meste 8 28% 
Af og til  6 21% 
Ikke rigtigt 1 3% 
Ved ikke 1 3% 
Total 29 100% 

Note: Seks personer (21%) har ikke besvaret spørgsmålet. 
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Hvad kan hjælpe dig til at få mere ud af dit medlemsskab? 

 

At der holdes fast i, at der udvises imødekommenhed overfor nye og andre 

medlemmer som man ikke kender ... der hjælper det meget, når de garvede 

husker at hilse på alle :-) 

Det er fint som det er nu. 

Ikke noget specielt 

Jeg venter på en bådplads ved klubben og før den er i hus har jeg svært ved 

at komme tættere på klubben. 

kan ikke komme i tanke om noget. 

kunne måske være en form for into-aften for nye medlemmer, sikkert en del 

der er medlem med henblik på at få en bådplads, men pga den lange ventetid 

kommer man ikke i klubben, så måske en into aften kunne være en mulighed 

for at få ventende folk til at blive aktive i klubben på trods af de ikke har en 

bådplads. 

Mere fritid 

 

  



Strategi og klubudvikling 

 

Hvor stor betydning har generalforsamlingen for dig? 

(1)  Meget stor betydning 

(2)  Stor betydning 

(3)  Nogen betydning 

(4)  Ingen betydning 

(5)  Slet ingen betydning 

(6)  Ved ikke 

 

Svaroptioner Antal (n) Procent  
Meget stor betydning 2 5% 
Stor betydning 25 66% 
Ingen betydning 1 3% 
Nogen betydning 7 18% 
Slet ingen betydning 1 3% 
Ved ikke 1 3% 
Total 38 100% 

Note: En person (3%) har ikke besvaret spørgsmålet. 

 

Hvordan oplever du, at klubbens organisering fungerer 

(1)  Det fungerer supergodt 

(2)  Det fungerer godt 

(3)  Det fungerer ok 

(4)  Det fungerer ikke 

(5)  Det fungerer slet ikke 

(6)  Ved ikke 

 

Svaroptioner Antal (n) Procent  
Det fungerer supergodt 8 21% 
Det fungerer godt 18 47% 
Det fungerer ok 8 21% 
Ved ikke 3 8% 
Total 38 100% 

Note: En person (3%) har ikke besvaret spørgsmålet. 
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I hvilke situationer i 2018 har du oplevet, at klubben ikke lykkes godt nok? 

Aftalen med naboer vedr. pælepladserne 

For få laver for meget 

Igen! Pladsmangel på havneområdet. 

Inklusion af nye medlemmer. ( jeg er et gammelt medlem) 

Vi skal tage os af nye medlemmer og lede dem ind i klubarbejdet. Både for deres og 

klubbens skyld. 

Jeg tror bestyrelsen efter generalforsamlingen skal være hurtigere og tydeligere ude 

med en kvittering for de ønsker, der er fremkommet, sådan at der ikke går medlemmer 

rundt og føler at de ikke er blevet hørt. 

Sejl og studer er lykkedes rigtig fint. Jeg tror mange andre sejlklubber er misundelige. 

selvom det samme sker i andre sejlklubber, så er det ærgeligt at mødet om strategi må 

aflyses pga lav tilmelding. 

Vi skal være bedre til at få alle til at føle sig som en del af successer klubben har. 

 

 

Bestyrelsen måtte i 2018 aflyse to orienteringsaftener om strategiearbejdet. Er 

kendskab til strategiarbejdet vigtigt for medlemmerne i Thurø Sejlklub? 

(1)  Meget stor betydning 

(2)  Stor betydning 

(3)  Nogen betydning 

(4)  Ingen betydning 

(5)  Slet ingen betydning 

(6)  Ved ikke 

 

Svaroptioner Antal (n) Procent  
Meget stor betydning 1 3% 
Stor betydning 13 34% 
Nogen betydning 15 39% 
Ingen betydning 5 13% 
Slet ingen betydning 1 3% 
Ved ikke 2 5% 
Total 38 100% 

Note: En person (3%) har ikke besvaret spørgsmålet. 

  



Hvilke konkrete resultater er vigtige for dig, når du vurderer klubbens udvikling? 

Antal deltagere i de forskellige aktiviteter. 

At der er fokus på ungdom, Sejl og Studer og J70. Vi skal også gerne snart sættes 

på landkortet for sportslige resultater i ungdomsafdelingen, det er længe siden.  

Det er vigtigt vi får løst parkeringsproblemet mens tid er og der ikke pludselig er 

lukket for de muligheder vi har. 

Vi skal være omstillingsparate og klar til at se med nye øjne på tingene og passe 

på vi ikke bliver låst i gamle vaner hvis nye muligheder viser sig. 

At der er tydelig opbakning til igangsatte aktiviteter og at økonomien hænger 

sammen i disse. 

At der til stadighed er tilgang af børn / Unge i Sejlklubben  

At der er tilslutning til Mandagskapsejlads / Fleetsejlads 

At sejlklubben både bliver brugt flittigt  

At der er tilgang til Sejlerskolen 

At fællesskabet opretholdes, det er årsagen til vores kæmpesucces. 

At klubben tiltrækker nye aktive medlemmer bredt set, og tiltrækker ekstern omtale 

og finansiering til klubbens aktiviteter. 

At klubben udvikler sig efter de forhold, der er til rådighed. 

At klubbens medlemmer respekterer de enkelte udvalg med de interesser som 

klubbens underudvalg står for- og at man i øvrigt ser positivt på andre udvalgs 

ideer - hvis man er utilfreds med noget, bør man gå til biddet i stedet for at 

surmule. Det skaber klubglæde. 

At man tager hensyn til de fysiske forhold - P-plads, og det miljø der altid har 

kendetegnet sejlklubben. 

Der er lidt kammerat Napoleon over Thurø sejlklub, medlemmerne er alle lige - 

nogle er bare mere lige end andre 

Evnen til at rumme nye medlemmer. 

P.T er der lidt klikedannelse blandt de meget gamle medlemmer. 

Fakta vedr. driftresultater. 

Vedligehold af eksisterende grej, udstyr, både, anlæg og huse 

At der er den fornyelse af grej.... som mastekran, følgebåde, klubbåde, faciliteter 

mm. 

At der er god opbakning i hvert projekt  

At “livskvaliteten” bevares i det vi laver. 

Glade medlemmer  

Medlemsskab i Thurø sejlklub giver noget til mig som person og jeg giver noget til 

klubben 
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Havneforhold, bådenes sikkerhed ved pælene. De yderste pladser på begge broer 

er meget udsatte og kan være en udfordring at anløbe i blæsevejr ved bestemte 

vindretninger. På den baggrund kunne det være interessant at vide om der 

arbejdes på at søge etablering af en form for læmole 

J70-projektet 

Sejl og Studér 

Jeg synes som tidligere skrevet at alle udvalg skal fremkomme med strategier for 

fremtiden og at disse forslag skal diskuteres og evt. indgå i en samlet strategi for 

klubben. Jeg brød mig ikke om det meget ensidige udkast til strategi som der har 

været fremme. 

Liv og aktivitet i klubben - de mange ungdomssejlere, J-70’erne, sejlerskolen 

Medlemdstilvækst er det letteste at måle. Men fællesskab, åbenhed og livslyst er 

“resultater” der er vigtige i klubudviklig 

medlemstal, udvikling (nye både, nye aktiviteter, nye ansigter der glider ind i det 

frivillige arbejde)økonomi, aktiviteter, resultater og medieomtale. 

Åbenhed og tilgængelighed 

 



Afsluttende spørgsmål 

Hvor stor betydning har det for dig, at Thurø Sejlklub sikrer fremtidig parkering for 

klubbens medlemmer? 

(1)  Meget stor betydning 

(2)  Stor betydning 

(3)  Nogen betydning 

(4)  Ingen betydning 

(5)  Slet ingen betydning 

(6)  Ved ikke 

 

 

Svaroptioner Antal (n) Procent  
Meget stor betydning 33 36% 
Stor betydning 26 29% 
Nogen betydning 20 22% 
Ingen betydning 11 12% 
Slet ingen betydning 1 1% 
Total 91 100% 

Note: De første 24 timer var spørgsmålet på grund af en teknisk fejl ikke til rådighed, 

hvilket betyder at de 50 første medlemmer, der svarede på medlemsundersøgelsen ikke 

fik mulighed for at besvare dette spørgsmål. 
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Næstsidste spørgsmål:  

Er der for 2018 konkrete forhold eller aktiviteter, som du ønsker at kommentere på? 

 

aftener hvor hele klubben er præsenteret, ligesom ved standerhejsning, få de 

forskellige udvalgsformænd til at opfordre til at møde op, så ungdommen også er 

der når alle de gamle er der,og sejl og studer, og sejlerskolen. 

Dem, der har broplads, kan virke sammenspiste og synes at mangle forståelse for 

andre klubmedlemmers ønsker og behov - herunder behov for parkering som en 

del af klubbens tilbud. Det virker som om man bare kigger frem til egen næsespids 

og ikke videre. Der er mange af klubbens medlemmer der ikke bor på Thurø og 

dermed i en travl hverdag skal bruge bilen til aktiviteter i sejlklubben og derfor har 

behov for at kunne parkere bilen. Det må være sejlklubbens opgave at sørge for p-

pladser til alle dem der deltager i aktiviteter i klubben, hvis man fortsat vil have 

tiltrækningskraft. 

Den meget store brug af facebook til kommunikation i ungdomsafdelingen:  

Jeg tror at flere og flere vil få øjnene op for, hvor problematisk det er at benytte 

facebook.  

Det gælder først og fremmest i forhold til at høste alle vores personlige data - men 

også i forhold til, hvor let det er for enkelte medlemmer (sikker helt utilsigtet og i 

den bedste mening) at ødelægge fællesskabet i klubben. Facebook mediet er 

rigtigt dårligt til at håndtere konflikter og uenigheder konstruktivt. 

Det er dejligt at være i en klub med mange aktive frivillige. 

Det er mig ubegribeligt at 20 medlemmer kan lukke hele arealet ved Gambøt med 

opbevaring af både i halvdelen af året måneder 

Det er uforståeligt at 15-20 både skal stå foran klubhuset og ødelægge den ellers 

smukke udsigt der er masser af plads oppe i landet, så skal vi jo heller ikke betale 

for opmagasinering af klub både. 

Det har bare været en god sæson 

Det har været en fed sæson især med optagelser og så videre til Danskernes 

idrætspris. 

Det var superflot med al den medieomtale, det danner grundlag for klubbens 

renomme hos samarbejdspartnerne. 

Det ville være dejligt med flere bådpladser, også til både over 30 fod. 

Et saunaudvalg ønskes etableret til glæde for vinterbadere. 

Ser dette som en ny aktivitet, der vil kunne skabe flere medlemmer til klubben. 

Godt med nye tiltag i Øhavet Rundt. Det øgede deltagerantallet lidt.  

Sejl og Studer skal vi hjælpe med at holde i live efter Johan rejser fra byen til 

februar. Måske bør vi spørge om der er brug for hjælp eller ressourcer.  



 

Vores Thurø Lystal har været genstand for en del debat. Måske er det på tide at se 

på alternative løsninger. 

I 2018: For meget usikkerhed om de fremtidige parkeringsforhold for klubbens 

medlemmer. 

Det er utrolig vigtigt at parkeringsforholdene bringes på plads hurtigst muligt i 2019. 

Jeg er inde fra Odense og deltager kun med pigesejlerne. Så ikke fair at besvare 

alle spørgsmål. 

Jeg mener at klublivet fungere godt. Deltager ikke så meget, men al ros til dem 

som bruger tid til at det kan fungere. Særlig tak til folkene bag aftenkapsejladserne. 

Jeg synes mange i klubben gør et flot og uegennyttigt arbejde til fælles 

glæde.??⛵ 

Køb naboejendommen 

Man kunne jo løse nogle parkeringsproblemer ved at bede flere tage cyklen da de 

fleste bor på Thurø! 

Vi er tilbudt en sejlbåd i foræring. Det synes jeg vi bør sige nej tak til. Da det 

kræver vældig meget vedligehold og renovering. Vi har mange både i forvejen som 

skal holdes og det kræver megen frivillig arbejdskraft! 

Mere orden på bådpladsen hvilke både der kan og må står der. Ser åbenbart ud til 

at flere bådejere også harsejljoller + cat stående på land, kan vi alle få mulighed for 

dette?? 

Nej 

Nej ?? 

Super flot indsats af hele klubben i året 2018 

 Jeg er er stolt medlem 

Synes stævnet var super godt. Måske skal det gøres billigere for tsk familier at 

spise. Det bliver hurtigt en dyr weekend. 
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Sidste spørgsmål:  

Hvad vil du anbefale, at Thurø Sejlklub sætter fokus på i 2019? 

(Evt. forslag til nye tiltag? Noget vi skal gøre mere eller mindre af?) 

 

Arbejde på at få flere båd-pladser. Ventelisten er laaang, for lang! 
At afholde et J/70 stævne 
Bare se at få vundet Danskernes Idrætspris ???? - så kører det ?? 
Bedre styr på havnehuset + Egely med hensyn til orden og rengøring. 
Den vil jeg lige overveje, dukker der noget op, vil jeg lade jer det vide ved passende 
lejlighed. 
Der er ikke tvivl om, at klubben har en dygtig og engageret ungdomsafdeling. 
Men når man ser det areal klubben har til rådighed, vil jeg mene, at SSS i 
Rantzausminde, har større muligheder for at udleve klubbens drømme. 
Det kan i al væsentlighed ikke gøres bedre. 
Differencieret medlemskab, med stor rabat for udført arbejde 
Endnu mere åbenhed 
Fastholdelse af ungdomssejlere i alderen 14 - 19 år 
Fokus på løsning af parkeringsproblem. 
Nytænkning af fredag aften ved Ø-havet rundt. Der er ikke mange af sejlerne med til 
festen fredag aften, det er primært mange af de gamle klubmedlemmer. Musikken er 
meget hyggelig, men jeg tror at den afholder mange yngre fra at gå ned og drikke en øl. 
Flere vinteraktiviteter såsom foredrag og lignende. 
Forsat dejlig meget liv i klubben, det er en fornøjelse. Vi skal huske at byde nye 
medlemmer velkommen. Jeg foreslår at der afholdes intro møder hvor et garvet medlem 
fortæller om klubben og alle de muligheder vi har. Så vi tager godt imod og folk føler sig 
godt modtaget og kender aktiviteterne i sejlklubben. 
Forsætte med at udvikle på sejl og studer. 
Fortsæt det gode arbejde. 
Fortsætte med sejlerskolen som den er ?? 
Få en strategi for klubben. Ikke kun en plan for J70 
Gerne arbejde på at fastholde de større sejlere også dem der ikke sejler alle stævner?? 
Hold Sejl og Studer kørende 
Bliv ved med at tiltrække flet både og gaster til aftenssjladserne. 
jeg oplever at der er fokus på alle vigtige områder:) 
Jeg vil foreslå 2019 går med fortsat at understøtte og udvikle initiativer som kommer fra 
medlemmerne - Thurø sejlklub for life ! 
Klubbens fysiske formåen 
Klublokalet i Egely kunne godt gøres mere tidssvarende i indretning. Mere hyggeligt.  
Udsmykning farver mv. 
Medvirke til fælles aktiviteter for familier i både som ikke nødvendigvis selv har båd i 
vandet og at sejlklubben sammen med kommunen vil kæmpe aktivt til at udvikle området 
Så det bliver langt mere attraktivt for både lokale og turister. 
Mere parkeringsplads 
Mere sammenhold mellem de forskellige grupperinger 
Nej jeg syntes at vi har en fantastisk klub. 
Overgang fra ungdom til kølbåd (J70er) 



Parkering 
Parkeringsforholdene. 
plads 
P-pladser samt Thurøbund projektet. 
Prioritere at integrere Sejl&Studer endnu mere - både med hjælp til projektet og med at 
få de unge med ud til mandagssejlads, pigesejlads og engageret ift handicap-, 
sejlerskole og ungsdomafdelingen. 
Gøre mere reklame for fx fællesspisning, mange har faktisk ikke hørt om det, generelt 
fortælle mere om alt det som garvede medlemmer tager for givet på en måde, hvor det 
inviterer nye medlemmer ind. 
Samarbejde mellem ungdomsafdelingen og resten af klubbens udvalg, således de unge 
sejlere fastholdes i interessen for at sejle..   “Pleje fødekæden i klubben” 
Sammenarbejde mellem afdelingerne, nemmere adgang til værksted/følgebåde/værktøj 
for instruktører 
Sejl og Studer :) 
Skaffe en dommerbåd, der kan bruges til aftenkapsejlads, Pigesejlads, fleet-sejlads, 
stævner o.s.v. 
Sponsoraftaler  
- Så man undgår at gå til den samme sponsor fra 2 afd. 
- Os der ikke bor i området har ikke samme mulighed for at skaffe en sponsor som dem 
der bor på Thurø  eller Svendborg, er der nogen som hjælper med det. 
Synes at bestyrelsen gør et godt arbejde og levner mulighed før at aktiviteter ikke 
bremses, men bakkes op. 
synlighed,  klubben kan tillade sig at fortælle om den succeser! 
Søge om tilladelse til etablering af læmole eller andet der kan aftage belastningen i 
blæsevejr på de yderste pladser. 
ved ikke 
Verdens mål 
Sen starter 
Vi må få 'sejl og studer' bedre integreret i klubben. Det er et nederlag at folk har 
problemer med at finde gaster til mandagssejladser og andre kapsejladser og der 
samtidig findes unge mennesker som drømmer om at komme med ud 
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Tak for din besvarelse af årets medlemsundersøgelse i 
Thurø Sejlklub. 

 

 

 

Ps. 

Har du oplyst din E-mail til klubben? 

Hvis ikke, eller du er i tvivl om klubben har din mailadresse: Skriv den straks til 

kasseren@thuroesejlklub.dk - det hjælper os med at kommunikere til dig med fx 

nyhedsbreve og anden vigtig information om klubben. 


