
onsdag den 22. april 2020

Thurø Sejlklub - 22. april Corona-Situationen  

NYHEDSBREV FRA BESTYRELSEN  

Thurø Sejlklub havde bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april. Bestyrelsen 
henstiller til, at man følger anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen og Dansk 
Sejlunion, læs mere på;	 	 


https://dansksejlunion.dk/nyheder/2020/corona-situationen-dansk-sejlunion-
aflyser-alle-arrangementer 

 Hvilket betyder for Thurø Sejlklub;  

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


	 •	 Klubhuset; Klubhus og havnehuset er lukket. Ingen afgang! 


	 •	 Max. 10 personer kan samles og der holdes god afstand! 

 • Aktiviteter, som forsat er indstillet: 

- Mandagsaften kapsejlads 

- Sejlerskole 

- Pigesejlerne 

- Sejl & Studér 

�1

https://dansksejlunion.dk/nyheder/2020/corona-situationen-dansk-sejlunion-aflyser-alle-arrangementer
https://dansksejlunion.dk/nyheder/2020/corona-situationen-dansk-sejlunion-aflyser-alle-arrangementer


onsdag den 22. april 2020
-	 J70 afd, arbejder på løsning, med fast sejlmakker og ingen bådskift. Læs mere 

herom på; https://www.facebook.com/groups/519078664931752/ 


-	 Ungdoms afd. arbejder på en løsning, med opstart af træning, som tager 
udgangspunkt i anbefalingen fra Dansk Sejlunion, og på et afgrænset 
område. Derfor rammes jollepladsen ind med minestrimmel. Der kommer 
nærmere info på; https://www.facebook.com/groups/270422963051764/ 

Andre Nyheder 

 • Ø-havet Rundt; Kapsejladsudvalget tager bestik af Corona-situationen, i forhold 
til afvikling af Ø-havet Rundt, og forsamlings- forbuddet bliver fulgt tæt. 
Afgørelsen træffes den 1. august. 

 • Nyt fra Ungdoms afd.; Ungdom har i år sat en nyt projekt i søen, der tager 
udgangspunkt i Dansk Sejlunions nye koncept for diplomer. Unge sejlere. Målet 
er, at udvikle sejlernes færdigheder, overblik og evner til både selv og sammen 
med andre, at planlægge en sejlads.


 • Virtuel Standerhejsningen. Lørdag den 25/4 kl.15 bliver standerne hejst på TSK 
hjemmeside og I er meget velkomne til at synge med på klubsangen og 
efterfølgende at nyde en øl. Det hele bliver filmet og sangen vi fremgå af 
hjemmesiden. Vi er sammen, men hver for sig. 

 • Gæste sejlere; Da WC, bade- og køkkenfaciliteter er aflåst under Corona-
situationen, nedsættes overnatning til 100,-kr. pr. døgn indtil videre. Betaling 
forgår via mobil pay på 11091. Skilte rettes midlertidig. 

 • Færdsel på Trappen; For at begrænse færdslen gennem sejlklubbens område 
lukkes indgang ved Egely med minestrimmel. Så adgang til TSK sker fra 
vandsiden, langs de idylliske fiskerhytter. 

 • Opfordring til alle medlemmer. Der opfordres til at alle viser hensyn og 
efterlever Sundhedsmyndighedernes- og Dansk Sejlunions anbefalinger, selv om 
det kan være udfordrende. Bestyrelsen er klar over, at alting ikke er lige let i 
denne Corona tid, derfor bliver der heller ikke i den nærmeste tid, mulighed for 
aktiviteter som samler mere end 10 personer. Det betyder ikke, at området og 
sejlklubben er lukket, men man udviser respekt for andre.  

  Thurø Sejlklub viser påpasselighed, i forhold til myndigheds- og Dansk 
Sejlunionens anbefalinger.  

  Thurø Sejlklub holder lige nu afstand! - og skaber livskvalitet gennem 
fællesskab.  
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