
    

 

 

 

Standerhejsning lørdag den 23. april kl. 15,00 
_____________________________________ 
 
På bestyrelsens vegne vil jeg sige velkommen til jer alle, såvel store som små, 

yngre og lidt ældre, og ikke mindst mange medlemmer som har været i 
klubben i rigtig mange år, og som der vel nok er flest af i dagens anledning. 

 
Vi tager fat på en sejlsæson som forhåbentlig giver et aktivt sejlerliv på vandet 

i sommerperioden. 
 

En af de gode ting er at vi igen har afsunget vor klubsang med fuld styrke. 
 

Klargøringen af bådene har kunne foregå i et smukt marts og aprilvejr med 
mindre regn end ellers. 

 
Der er altid nok arbejde for klubmedlemmerne at tage fat på for at holde vor 

store sejlklub kørende, husk at påskønne det arbejde de udfører for os andre. 
 

Seniorgruppens medlemmer har været i gang i ugens løb og har ryddet op 

m.v. så vi kunne være klar til i dag. Der er stadig en del master liggende 
forhåbentlig i en kort periode. 

 
Klubben er i den situation med udviklingen i tilgang af nye medlemmer, at 

klubben befinder sig på et havneareal der ikke kan udvides, og aktiviteterne 
skal ske indenfor disse rammer. 

 
Bl.a. på denne baggrund har bestyrelsen igangsat projekt Helhedsplan 

for gennem ekstern arkitekt hjælp at se på nye muligheder for os alle 
sammen, i de bestående rammer. 

 
Skitser med udvalgenes ideer og input vil blive præsenteret på en klubaften 

som endnu ikke er endelig fastsat. Bestyrelsen håber at mange møder op 
denne aften og giver sit bidrag til drøftelsen med muligheder omkring Thurø 

Sejlklubs fremtidige rammer. 

 
Klubbens flotte vækst på nye medlemmer og trængslen omkring havnen er 

blevet større, kan klubben fortsat tage mod indmeldelser med nye medlemmer 
i klubben, skal overvejes. 

 
Det er vist alle bekendt at vi også har høj prioritet for at skaffe 

parkeringspladser, dette problem er endnu ikke løst tilfredsstillende,  

 
 



men bestyrelsen arbejder ihærdigt på om det er muligt at lave en løsning. 
 

Kunne det blive transport til klubben på El-løbehjul, efter bilen er parkeret 
længere væk på øen.  

 
Alle udvalg har heftig aktivitet med at få de sidste ting klaret til sæsonen 2022. 

Ungdommen har sejlere som har taget på vandet og J-70 erne blev klargjort i 
marts og ses nu også på vandet omkring Thurø. 

 

Omkring tiltag i klubben vil Torben Petersen fra J- 70 give en melding på ny 
tiltag i afdelingen i 2022. … seniorsejlads i J-70 

 
Formanden for Ungdomsafdelingen vil også have ordet i dag. 

Overrækkelse gavekort til Oskar -udsat Oskar ikke til stede. 
 

Med den glæde og positive indstilling og den hjælp der ydes fra alle jer 
medlemmer, ser bestyrelsen frem til en god sejlsæson 2022 med trivsel og 

sejlads omkring Thurøbund. 
 

Dog skal lige nævnes at der stadig er behov for hjælpere til Landsstævnet 
specielt nattevagter. Formanden modtager gerne navne på hjælpere. 

 
En tak skal lyde til Husudvalget som tager sig af klubbens efterfølgende 

traktement. 

 
Lad standeren gå til til tops som tegn på at nu er sejlsæsonen for Thurø 

Sejlklub i gang for 2022. 
 

Når standeren er til tops, herefter 3 hurraer for Thurø Sejlklub. 
 

 

 
 
 


