
Thurø Sejlklub - 8. april Corona-Situationen 

NYHEDSBREV FRA BESTYRELSEN 
Thurø Sejlklub havde ekstraordinært Corona bestyrelsesmøde tirsdag den 7. april. 
Bestyrelsen henstiller til at man følger anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen og Dansk 
Sejlunion. Hvilket betyder at;


• Klubbens aktiviteter holdes lukket til den 10. maj. Hvis der ikke kommer ændringer i 
anbefalinger.


• Klubhuset er aflåst.


• Max 10 personer kan samles


• Søsætning af både: Vi skal være særlig opmærksomme på, at holde afstand i forhold til 
isætning af både, den 18. april.


• Mandags Aften Kapsejladserne er indstillet, indtil videre. 


• Kapsejladsudvalget tager bestik af Corona-situation, i forhold til afvikling af Ø-havet rundt


• J70 udvalget, har indstillet aktiviteterne indtil videre og aflyst tune-up sejlads den 25/4.


• Standerhejsningen, bliver som noget nyt i år virtuel - hvor Formand holder tale og 
Kassereren traditionens tro hejser TSK standeren. Alle er velkomne til at synge 
Klubsangen hjemme fra. Der arbejdes på en løsning via Thurø Sejlklubs hjemmeside.


• Ungdoms afd. har også indstillet sejlaktiviteter indtil videre.


• Pigesejerne indstiller sejlaktiviteter indtil videre.


Information givet af politiet d.d.
Politi overvejer at forbyde ophold på offentlige steder 
Siden Folketinget forbød forsamlinger over ti personer, har politiet haft mulighed for at 
påbyde forsamlede personer at forlade stedet. Det har politiet imidlertid haft problemer med 
i nogle tilfælde, hvor folk ikke har fulgt politiets anvisninger og er vendt tilbage til samme 
sted, oplyser Rigspolitiet.  
 
Derfor vil politiet – også i påskedagene – overveje at forbyde ophold på offentlige 
steder. Det skriver Ritzau.  
 
Politiet kan indføre et forbud på op til syv dage mod, at nogen opholder sig på et afgrænset 
offentligt sted, hvor folk befinder sig tæt på hinanden. Det kan for eksempel være strande, 
pladser, veje og parker. 
 
Et opholdsforbud skiltes på stedet. Ophold i området kan medføre bøde for alle, der 
opholder sig der – uanset antal. Det er tilladt at passere igennem området
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https://politi.dk/rigspolitiet/nyhedsliste/nu-kan-poli
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