
torsdag den 28. maj 2020

Thurø Sejlklub - 28. maj Corona-Situationen   

NYHEDSBREV FRA BESTYRELSEN  

Thurø Sejlklub havde bestyrelsesmøde tirsdag den 19. maj.  Bestyrelsen 
henstiller til, at man forsat følger anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen og Dansk 
Sejlunion, læs mere på;	 


	 


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

Men der er positiv udvikling og flere ting begynder at sætte kurs mod en på blød 
åbning, hvilket bestyrelsen forventer vil ske i 3. fase den 8. juni.
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 Hvilket betyder for Thurø Sejlklub;  

 • Klubbens aktiviteter, Flere af klubbens afd. er begyndt at afholder aktivitet 
under Dansk Sejlunions anbefalinger. Derfor SKAL man orientere sig efter 
klubben aktivitets kalender, hvor de forskellige afd. lægger deres aktiviteter ind.


 • Klubhuset; Klubhus er forsat lukket. Men Havnehuset er åben for toiletterne, 
mens omklædning fortsat er lukket. Det rengøres dagligt og opsat sprit 
dispenser. 


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

Andre Nyheder 
De Sidste Solinger er solgt til Assens Sejlklub og skal have et nyt liv på Vestfyn, 
som sejlerskolebåde.


Dansk sejlunion har indkaldt til generalforsamling den 25. General forsamlingen 
har tidligere været indkaldt til den 21. marts 2020, men blev på grund af 
Corona-situationen udskudt. Dansk Sejlunion vurderer nu, at 
generalforsamlingen kan afholdes med visse begrænsninger. Det er tidligere 
varslet – og afstemt med dirigenten – at denne nye indkaldelse sker med kun 
fire ugers varsel. Medlemmer fra TSK-bestyrelsen vil deltage i dette møde.  

TSK har haft besøg af den lokale presse. Formanden og næstformanden        	
har haft et godt møde med Johnni Balslev, artiklen findes i Thurineren, i det 
seneste nr. af øens blad.	 


Sociale medier: Bestyrelsen havde en længere, samtale omkring, hvordan vi fik 
øget aktiviteten på klubben sociale medier. Hvilket der arbejde videre med. 

   

Næste bestyrelsesmøde er d. 9. juni - I Egely, med afstand. 
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