
Årsberetning 2021 for Kommunikationsudvalgets to underudvalg (blad og IT). 

I vores udvalg har vi valgt at de to underudvalg aflægger en fælles beretning og et fælles budget forslag som på 

den måde bliver Kommunikationsudvalgets årsberetning. 

 

Hjemmeside: 

Den oprindelige tanke med hjemmesiden var at bestyrelse og udvalg skal vedligeholde hjemmesidens 

indhold. Det gælder stadig for dem der har lyst. Det kan dog være lidt svær hvis man ikke har øvelsen. 

Hvis nogen har noget relevant til hjemmesiden, kan I sende det til ”webmaster@thuroesejlklub.dk” så skal jeg 

nok lægge det på. 

Hjemmesidens AKTIVITETSKALENDER finder du i venstre spalte på hjemmesiden. 

Her kan alle se hvornår aktiviteter afholdes. 

Det er bestyrelse og udvalg der bør vedligeholde kalenderen. Det var de desværre ikke særlig gode til i 2021. 

Det skulle gerne blive MEGET bedre i 2022 ! 

Hvis I synes det er for besværligt, kan I sende aktiviteten til ”webmaster@thuroesejlklub.dk”, så skal jeg nok 

lægge aktiviteten i kalenderen. 

ForeningLet,  hedder klubbens nye medlems- og regnskabssystem. Det blev taget i brug i januar måned. 

Det er et system der indeholder mange muligheder. I øjeblikket bruger vi kun medlemskartoteket og 

regnskabsdelen, men på sigt er det planen at vi vil udnytte flere af systemets muligheder. 

For at lette kasserens arbejde, skal udvalgene selv registrere alle bilag i systemet. Alle udvalg har valgt en 

regnskabsansvarlig der tager sig at dette. 

Vejr App til iPhone / iPad: Du kan nu se vejrdata fra sejlklubbens vejrstation som står yderst på østbroen. 

Den er oversat til dansk og den er meget let at installere når du blot følger vejledningen på hjemmesiden. 

Vejledningen hedder ”App til vejret i Gambøt” og kan findes på forsiden. 

 

 

Facebook: 

Klubbens facebook-SIDE hedder Thurø Sejlklub. Dette er klubbens officielle præsentation på facebook. Her 

findes information om klubben og links til opslag på hjemmesiden. Til fb-siden er der tilknyttet disse fb-grupper: 

”TSK - Livskvalitet gennem fællesskab”, 

” Thurø Sejlklub J70 intern”, ” TSK – Pigesejlere”, ” Sejl og studér – Svendborg”, ”TSK-Ungdom” og ”TSK 

Vinterbadning/sauna”. 

 

Jan Knudsen 

 

 

Gambøtposten: 

Der er udsendt 4 numre af Gambøtposten i 2021. 

Bladet udkommer på hjemmesiden som Flipbog, eller man kan downloade den som PDF. 

Når den udkommer, får alle medlemmer en email med et link til bladet. 

Bladet udkommer også i en trykt version som distribueres med posten. Dette kan fravælges på hjemmesiden. 



Nye medlemmer vil fremover ikke automatisk få tilsendt Gambøtposten i papir udgave. 

Det kan dog tilmeldes på hjemmesiden under KOMMUNIKATION. 

Hvis der er nogle med kreative evner der har lyst til at deltage i fremstilling af bladet, er I meget velkomne. 

Send blot en email til bladet@thuroesejlklub.dk  

 

 

Carl 

 


