
Årsberetning 2022 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 

2022. 

Det skulle gerne blive MEGET bedre i 2023 ! 

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

nok lægge aktiviteten i kalenderen. 

Aktivitetskalenderen fungerer også som ”booking kalender” af køkkenet i havnehuset.  

ForeningLet,  hedder klubbens nye medlems- og regnskabssystem. 

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, har udvalgenes regnskabsansvarlige det sidste årstid selv registreret alle 

bilag i systemet. Det er min opfattelse at dette arbejde har fungeret fint. 

Systemet indeholder også en bookingkalender. Jeg vil foreslå at vi ser på muligheden for at flytte 

bookningen af Egely over i ForeningLet.Jeg håber der findes en i klubben der vil hjælpe med det. 

Vi søger derfor mere mandskab i udvalget. Vi leder efter en der har teknisk indsigt og som har lyst til at 

yde en frivillig indsats for klubben. Vi håber hun eller han findes. Kontakt Jan Knudsen på 40454924  hvis 

du har lyst til at løse denne og andre spændende it-opgaver. 

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: 

Gambøtposten udkommer 4 gange årligt.  

Den trykkes i 365 eksemplarer og 730 medlemmer kan læse den elektronisk. 

Nye medlemmer skal tilmelde sig via hjemmesiden for at få Gambøtposten tilsendt i papirudgave. 

Redaktionen består af Ingeborg og undertegnede – det har den gjort i mere end 10 år. 

Vi har stadigvæk læsere der er glade for papirudgaven, men det bliver sværere og sværere at få stof til 

bladet. 

Det er primært Ingeborg, det har gjort det store arbejde med de mange blade, som jeg synes vi kan vær 

stolte af. Hvis bladet skal laves fremover, må der nye folk til –” jeg kaster håndklædet i ringen”. 

Carl 

 


