
Husudvalgets Årsmøde onsdag d. 16. november 2022. 

Beretning: 

Husudvalgets første opgave i 2022 var at sørge for traktementet til Thurø Sejlklubs generalforsamling sidste 

søndag i januar. 

Den anden faste opgave for Husudvalget var Thurø Sejlklubs Standerhejsning hvor vi sørgede for pølser, øl, 

vand og vin.  

En af opgaverne består også i at indhente tilbud på rengøringen i Egely og Havnehuset. I Egely bliver der 

gjort rent en gang om måneden året igennem. I Havnehuset er det om sommeren, med klubbens egne 

aktiviteter og gæstesejlere, der stilles krav om hyppig rengøring. Vores rengøringsselskab gennem en del år, 

Ålykke Rengøring, har gjort en god indsats og tilmed holdt sig indenfor moderate prisstigninger. 

Rengøringens kvalitet har ikke givet anledning til klager og kritik af betydning. Derfor fortsætter Ålykke 

Rengøring i den kommende sæson også. 

En gennemgang af Egely’s skuffer og skabe resulterede i udskiftning af bestik og opsummering af øvrigt 

service så der kan dækkes bord til 70 gæster. Der har også i år været rettet spørgsmål om Egely’s ovns 

virkemåde med uens opvarmning. Varmelegemerne er kontrolleret og fundet i orden, så vi må konstatere 

at ovnen er som den skal og kan være. 

Som vandbesparende foranstaltning i Havnehuset er der monteret berøringsfri vandhaner ved alle 

håndvaske i dame og herre baderum, handicapbaderum og toiletter. Yderligere vil vi montere 

termostopventiler på bruserne i baderummene. Kommunens renoveringspulje er ansøgt om tilskud til 

stopventilerne, tilsagn ikke meddelt endnu. 

Vedligehold på huse og udenoms områder er også opgaver Husudvalget tager sig af. Der har ikke været 

større opgaver på det seneste, men vi er meget taknemmelige for Seniorgruppens arbejde med at 

vedligeholde havnepladsen og sejlklubbens øvrige områder. 

Det er åbenlyst for enhver at de voldsomt stigende energipriser har indflydelse på Thurø Sejlklubs udgifter. 

Trods solcelleanlæg på Havnehuset er vi stærkt afhængige af gasfyret og tilført strøm. Der er netop 

besluttet gennemførelse af besparelser i form af sænkede temperaturer til frostfrit i alle rum, og henvisning 

til Havnehusets køkken/mødelokale til afholdelse af bestyrelses- og øvrige klubmøder. 

Indendørsbelysningen bliver LED pærer de steder dette kan lade sig gøre og montage af tænd/sluk følere. 

Udendørsbelysningen vil blive reduceret mest muligt og endvidere er det besluttet at opkræve et 

energigebyr på udlån af Egely til private arrangementer på 250,- kr./dag, også på allerede reserverede 

datoer. 

Vi vil løbende holde øje med husenes tilstand og få foretaget nødvendigt vedligehold. I det kommende år 

skal der foretages udskiftning af noget medtaget udvendig vægbeklædning på Egely, og malerpenslen 

kommer også i sving. 

 

Kaj 


