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Thurø Sejlklub ”Egely”
Gambøtvej 25 Thurø
5700Svendborg
Tlf. 6220 5653
tsk@mail.dk
www.sis-svendborg.dk
Bestyrelse
Formand

Carsten Krat

Næstformand Bjarne Skov

Ege-

Walkendorffsvej 24
ck@gudme.dk

Svendborg

6222 2672

Abilggårdsvej 21
Bjarne@skov.it

Thurø

6221 88 64

Kasserer

Lars Løvschall

Hyldebærvænget 4
llo@kmd.dk

Thurø

6220 6208

Sekretær

Annie Ovesen

Thoresvej 10
a.ovesen@mail.tele.dk

Thurø

6220 7202

Broliggere

Kim Isager

Blåbærvænget 30
kim@isager.net

Thurø

6220 5914

Pigesejlere

Ingeborg Andersen

Frodevænget 2
iia@mail.tele.dk

Thurø

6220 7160

Klubhusene

Kai Hansen

Rolf Krakesvej 44
Jyka@nypost.dk

Thurø

6220 5922

Optimister

Dorte Olrik

Søndervej 212
olrikdk@get2net.dk

Thurø

6220 5166

Aktiviteter

Peter Ovesen

Enebærvænget 16
phovesen@yahoo.com

Thurø

6220 6727

Soling / Jolle

Ib Oldrup

Hjaltesvej 12
oldrup@post.tele.dk

Thurø

6220 6412

Blad

Henning Blåby

Snebærvænget 6
henningbl@get2net.dk

Thurø

6220 6087

Juniorer

Lars Bendixen

Gormsvej 2
lbe@ilsdk.dk

Svendborg

6225 2739
4050 0561

Mini - 12 M.

Erling Justesen

Strammelsegade 3
Just.gitterling@mail.dk

Svendborg

6354 0004

Målere

Ole Jensen
Bent Poulsen

Hjaltesvej 8
Flagebakken 209

Thurø

6220 5397
6220 5512

Listefører

Gert Bjerrum

St. Byhavevej 30

Svendborg

6221 2560

Følgebåde

Jan Cristensen

Udvalg

6220 7305
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Året 2005 er gået, og vi har taget hul
på et helt friskt år 2006. Sejlklubben
står godt rustet til fortsat af være medlemmernes holdepunkt sejladsmæssigt
og socialt.
Generalforsamlingen afholdes søndag
den 29. januar. Jeg håber, at mange
medlemmer vil bruge søndag formiddag på samvær i klubben og frem for
alt drøftelse af klubbens anliggender
og fastsættelse af det kommende års
tiltag og økonomi m.v. Husudvalget
vil fremlægge forslag til ombygning af
Egely, så vi får forbedrede køkken- og
toiletforhold og især forbedrede forhold for vore handicappede medlemmer. Forslaget skal endnu ikke endeligt vedtages, men udvalget hører gerne generalforsamlingens holdning til
forslaget.
Generalforsamlingen skal godkende
udvalgsformændene. De fleste fortsætter, men juniorudvalget anmoder om
godkendelse af den konstituerede formand Lars Bendixen. Optimistudvalget indstiller Mikael Juhl, aktivitetsudvalget Ole Jensen, og pigeudvalget Janice Frænde. Endelig skal der godkendes bladudvalgsformand, og vælges ny
klubformand og næstformand. De afgående udvalgsformænd Dorte Olrik,
Peter Ovesen, Ingeborg Andersen og
Henning Blåby skal have stor tak og
anerkendelse for deres indsats i udvalgene og bestyrelsen.

Der er derfor flere
gode grunde til at
deltage i generalforsamlingen, så
jeg regner med stort fremmøde.
Forslag som ønskes behandlet af generalforsamlingen skal være bestyrelsen
i hænde 14 dage før, altså senest 15.
januar.
Efter generalforsamlingen bliver det
snart tid til at finde sejltøjet frem igen
fra vintergemmerne og få solinger, optimistjoller, øvrige joller, følgebåde og
kølbåde gjort forårsklare, så vi er klar
til en ny og forhåbentlig fremragende
sejlsæson 2006.

Carsten

Henning & Henning
takker af i bladudvalget og håber at
vore efterfølgere
kan bringe fornyelse og inspiration til
”Gambøtposten”
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Næste måneders aktiviteter
Se klubbens hjemmeside på www.thuroesejlklub.dk
Januar
18. Om sejlads på Grønland Pizzaaften

Egely kl 19.00

29. Fælles morgenbord kaffe m.m.

Egely kl. 09.30

29. Generalforsamling

Egely kl. 10.00

29. Sidste tilmelding bowling
Februar
14. Bowling

Spisning 18.30

Bowl-Inn

April
22. Søsætning

Gambøt kl. 08.00

29. Masteskur skal være ruddet

Gambøtposten - er din orientering fra klubben!
Gambøtposten udkommer til ca. 580 sejlere 6 gange om året i starten af ulige måneder dvs. Januar, Marts, Maj, Juli, September og November.

OBS: DEADLINE næste blad 26. Februar
Indlæg afleveres til: tsk@mail.dk
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Aktivitetsudvalget
inviterer til foredrag
og Pizzaaften
Onsdag d. 18. januar kl. 19 i ”Egely”
”Sejlads på Grønland”
”Hvalfisken og andre Grønlandsfartøjer”
Henning Thallund fortæller om sejlads på Vestkysten af Grønland op gennem
1950érne. Kom og få et sjældent indblik i livet på handelsskibene i pioneerårene.
Foredraget starter kl. 19 i ”Egely” og i pausen bliver der hyggelig komsammen
omkring en god pizza, der kan bestilles når du møder op.
Mød op og hør spændende fortællinger fra det kolde nord!

Aktivitetsudvalget

Generalforsamling
Søndag den 29. Januar 2006
Kl. 10.00 i Egely.
Som sædvanlig er klubben vært med et morgenbord fra klokken 09.30, med rundstykker, ost, kaffe, the m.m.
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Indbydelse til vinterens store fantastiske bowlingkonkurrence.

TIRSDAG DEN
14. FEBRUAR
Med spisning kl. 18.30 og
bowlekonkurrence kl. 20.00.
Som en aldeles useriøs, men
forhåbentlig hyggelig og morsom afbrydelse i den mørke vintertid har aktivitetsudvalget entreret med
Bowl Inn om en aften med spisning og efterfølgende bowling
.Der er foreløbig reserveret 5 baner, og der trækkes lod om hvilken bane man
kommer til at spille på. Der bliver udsat præmier til bedste spiller på hver bane.
Ifølge Bowl Inn kan
man frit vælge mellem
de annoncerede retter,
men af praktiske grunde
må man bestemme sig
samtidig med tilmeldingen, da det ellers vil
medføre for lang ventetid på selve aftenen.

Vælg mellem:

•Oksesteg eller kylling 200g m. råstegte kartofler, garniture og sauce.
•Stor hjemmelavet burger 200g m. råstegte kartofler og sauce.
•Barbecue-marinerede ben 500g m. råstegte kartofler, garniture og barbecue
sauce.

Kun 99,- inkl. en times bowling
Har man ikke selv bowlesko må man leje. Skoleje Kr. 10.
Altså riv jer løs fra hjemmelivet, snyd ikke jer selv, få en aften sammen med de
andre hyggelige fra Thurø Sejl klub.
Tilmelding senest d. 29 januar på tlf. 62 22 14 59, eller umiddelbart efter generalforsamlingen til undertegnede.
På udvalgets vegne. Erling Steffensen.
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Bestyrelsens beretning for året 2005
Bestyrelsen har i året 2005 afholdt 9
møder, hvor mangt og meget har været
drøftet, og der er orienteret bredt om
aktiviteter og problemstillinger i alle
afkroge af klubbens verden.
Broudvalget har varetaget de sædvanlige gøremål omkring vedligeholdelse
af broer , plads og bøjer. Af særlige
tiltag kan nævnes flytningen af solingerne til vestbroens vestside. Selv om
det indebar flytning af andre, som havde haft disse pladser, har rokeringen
været en succes, idet det har betydet
betydeligt forbedrede besejlingsforhold for solingerne.
Broudvalget følger tæt broernes og
pælenes stand, og man har måttet konstatere, at en del pæle ved den inderste
del af østbroens vestside står til udskifting, da de ikke kunne stå for udvalgets belastningstest i efteråret. Der
skiftes derfor et antal pæle inden foråret. Det bliver stålpæle ligesom de
tidligere udskiftede pæle ved vestbroens østside.
Bestyrelsen har foretaget revision af
affaldsplanen. Planen redegør over for
brugerne og det offentlige for håndtering af skibsaffald, olie- og kemikalieaffald, farligt affald, genanvendeligt
affald o.s.v. Jens Erik Hvergel har som
klubbens miljømand stået for såvel
den oprindelige udarbejdelse som denne revision.
Bropladsventelisten var genstand for
bemærkninger ved sidste generelforsamling, og broudvalget og bestyrelsen har gennem året arbejdet med sagen. Drøftelserne er endt med, at vi

fortsætter med de hidtidige regler om
3 års klubmedlemskab som betingelse
for optagelse på listen i erkendelse af,
at betingelsen findes hensigtsmæssig,
så længe det begrænsede pladsantal
giver en ventetid på langt mere end 3
år. Bestyrelsen er indstillet på at ændre
reglen i det øjeblik pladssituationen
ændrer sig til det bedre enten ved flere
pladser eller mindre efterspørgsel.
Pladssituationen er gennem året drøftet i bestyrelsen; der er dog ikke på
nuværende tidspunkt endelige planer
for, hvordan vi ser fremtiden for
bropladserne.
Pigesejlerafdelingen er en af klubbens
store afdelinger. Over 70 piger har deltaget i afdelingens aktiviteter, som jo
primært er sejladserne onsdage. Der
har været sejlet i både stillet til rådighed af velvillige ejere, ligesom klubbens solinger har været anvendt. Der
har været afholdt undervisning, kapsejlads og hyggesejlads, ligesom afdelingen også er kendt for at holde gode
fester til gavn for sammenholdet. På
det kapsejladsmæssige område gik
Hyænepokalen igen i 2005 til besætningen på Moses.
Husudvalget står for driften af vores
huse, og herudover har udvalget arbejdet med et projekt primært til forbedring af toiletforholdene og køkkenforholdene i Egely. Projektet vil også forholde sig til garderobeforhold, kontorfaciliteter, opvarmning m.v. Udvalget
forventer at kunne præsentere et udkast til løsning for generalforsamlingen. Udvalget og bestyrelsen håber på
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kommentarer fra medlemmerne.
Optimistafdelingen er ligesom tidligere år i god gænge. Mange børn bliver
introduceret til sejlerlivets glæder gennem afdelingen. Afdelingen er begunstiget af gode og engagerede ledere og
god opbakning fra forældreside. Optimisterne har deltaget i en lang række
stævner udenbys og naturligvis også
hos os selv, og har opnået gode oplevelser og også gode resultater.
Dansk Sejlunion planlægger sammen
med Oureskolerne at etablere en sejluddannelse, hvor unge kan blive uddannet som trænere og idrætslærere.
Thurø Sejlklub er ligesom de andre
klubber på Sydfyn gået ind i samarbejde med initiativtagerne med henblik på
at være praktiksteder, Vi regner med,
at junior- og optimistafdelingerne kan
få god gavn af samarbejdet.
I optimistafdelingens regi er der indgået aftale med olieselskabet OK. Aftalen går ud på, at klubben medvirker
ved agitation for kontokort til selskabet. Klubben modtager et støttebeløb
for nytegnede kort og herefter et bidrag for hver solgt liter brændstof.
Juniorudvalget har skiftet formand i
år. Den hidtidige måtte sige fra grundet manglende tid. Lars Bendixen
trådte til, og han har fortsat afdelingens aktiviteter med sejlads i joller og
solinger. Afdelingens bestræbelser for
at anskaffe en mindre kølbåd, som vi
jo har sponsormidler til, har været sat
lidt på stand by i år, da udvalget har
vurderet, at behovet har været mindre.
Problematikken tages snarest op til
vurdering igen, da vi skal have fundet
den bedste anvendelse for midlerne.
Derimod har den nye 29´ er været et

stort aktiv og afdelingen ville have
fordel af at have yderligere en 29´er og
måske et par E-joller. Klubben fik
29´eren overdraget af Dansk Sejlunion
grundet vores høje aktivitetsniveau,
gode forhold træner- og facilitetsmæssigt og fordi vi er klassificeret som
ungdomsvenlig sejlklub.
Solingudvalget har i år oplevet en lidt
mindre interesse for sejlads i bådene.
Solingerne har dog deltaget i mandagssejladser og har været anvendt af
pigeafdelingen og juniorafdelingen.
Seniorgruppen, som sidste år blev dannet efter initiativ fra Henning Nielsen,
er blevet en fast del af klublivet. Gruppen mødes og udfører forskelligt arbejde til stor nytte for klubben, og man
har et godt fællesskab og hyggelige
møder i Gambøt.
Bladudvalget har på det sidste været
lidt slidte, da der kun er få hænder til
at producere bladet. Formanden ønsker
sig afløst, og jeg håber meget at der
findes folk som kan fortsætte arbejdet
med at få vores efterhånden meget
flotte blad på gaden, så klubinformationen kan komme ud.
Jeg har nævnt enkelte ting fra nogle af
udvalgenes arbejde. For udtømmende
beretning fra det enkelte udvalg, skal
jeg henvise til udvalgsberetningerne.
Hjemmesiden har ligesom Gambøtposten meget med information at gøre.
Den hidtidige hjemmeside fungerer
ikke mere, og bestyrelsen har gennem
året søgt at finde frem til, hvordan vi
får en ny hjemmeside. Det er desværre
endnu ikke lykkedes at finde en tilstrækkelig god og økonomisk løsning,
men der arbejdes seriøst med sagen.
Dansk Sejlunion har som bekendt fået
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Oliefyr & gasservice

SKÅRUP VVS Aps
RYTTERSKOVEN 4 5700 SVENDBORG
TLF. 62 23 17 76

Thurø Bageri
Struwestræde 3
Tlf. 62 20 50 43

Din lokale håndværksbager

TØMRER-OG MASKINSNEDKERI
62 20 60 60
Skipperkroen
God mad
Et godt sted at feste
Hyggelige omgivelser
Selskaber fra 8 til 80 per.
10 % rabat på mad ud af huset

Ring efter vores spændende brochure

Søndervej 1
Thurø
Tlf. 62 20 50 12
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ny struktur. Fynskredsen har ikke længere pr. definition en mand i bestyrelsen, men vi kan være med til at vælge
blandt opstillede kandidater fra regionen bestående af Fynskredsen og de
sydjyske kredse.
Klubbens vedtægter er taget op til revision. Lovgivningen omkring folkeoplysning har gjort en præcisering af
beskrivelsen af klubbens formål hensigtsmæssig. Bestyrelsen har derfor
gennemarbejdet vedtægterne og foretaget visse rettelser, herunder fjernet
forretningsudvalget, som ikke har været anvendt i lang tid. De reviderede
vedtægter kommer til drøftelse og
godkendelse på generalforsamlingen.
Klubben har i år afviklet optimisternes
TSK-Cup og Øhavet Rundt. Vi har
stået for afviklingen af danmarksmesterskabet i International 806 med deltagelse af 18 både. Ubeskedent gik alle
medaljer til medlemmer af Thurø Sejlklub, guld til Peter Ovesen og besætning, sølv til Anette Hoff, Per Røssel,
Jesper Christensen og bronze til Lars

Holden, Kim Isager, Jens Rasmussen..
For fremragende resultater skal også
nævnes optimistsejleren Jeanine Olrik,
som blev danmarksmester for pigerne,
og senere var hun med til at vinde sølv
i holdsejlads for piger.
Til de mange medlemmer, som yder
en indsats for klubben, skal lyde en
stor tak, ligesom vore sponsorer og
annoncører takkes for deres værdifulde støtte til klubben.
Thurø Sejlklub har det godt, og jeg
finder, at der er behov for, at nye og
friske vinde skal blæse over vores
klub, og at nye ideer ville kunne sikre
klubben en sikker og lovende fremtid.
Derfor er jeg ikke kandidat til formandsposten. Jeg vil derfor her sige
tak, for at jeg har fået lov at være en
central brik i det store og interessante
arbejde, som klubarbejdet er. En særlig tak til nuværende og tidligere bestyrelseskolleger for et godt samarbejde, hyggeligt samvær og interessante
møder.

Carsten

ÅRSBERETNING OPTIMISTER
JA, FOR GODT EN UGE SIDEN
SKULLE MAN IKKE TRO AT VI
VAR PÅ VEJ MOD VINTEREN.
GAMBØT MYLDREDE MED FLET
SEJLADS I SOLING, TRÆNING
FOR OPTIMISTER, 29’ERE OG EUROPAJOLLE.
TERMOMETERET STOD PÅ 15 GR.
DET ENESTE DER FIK MIG TILBAGE FRA MINE SOMMERTANKER
VAR AT HELE PLADSEN VAR

FYLDT MED AFRIGGEDE KØLBÅDE.
VI KAN NU SE TILBAGE PÅ EN
DEJLIG SEJLERSÆSON 2005.
EFTER TEORIUNDERVISNING I
EGELY VAR OPTIMISTERNE
KLAR TIL AT TAGE FAT PÅ EN
NY SÆSON.
A-SEJLERNE HAVDE VÆRET I
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Kim Christensen
Bergmannsvej 82
Tlf. 62 20 50 09

tæppeland

Paw`s Gulvmontering
Lundbyvej 28 A Svendborg
Tlf. 62 54 21 37 - Mob. 22 16 10 76

www.taeppeland.dk
Tæppeland Vestergade 167 Svendborg
Tlf. 62 21 12 50 Telefax 62 21 79 31
Tæpper - Trægulve
Vinyl - Linoleum - Vådrum
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GANG HELE VINTEREN MED TURE TIL MAIMI, DUBAI, GRAN CANARIA, FRANKRING, ITALIEN OG
DELTAGET I LANDSHOLDETS
TØR TRÆNINGSLEJR I OURE OG I
TRÆNINGSLEJR I ROSKILDE.
IGEN I ÅR BLEV DER GJORT EN
KÆMPE STOR INDSATS FOR AT
RÅ FØLGEBÅDENE FORÅRSKLAR. EN STOR TAK TIL JIMMY.
VORES A- OG B-SEJLERE TOG
HUL PÅ SEJLERSÆSONEN FØRST
I APRIL MÅNED MED TRÆNING I
GAMBØT.
DET VAR BLÆSENDE OG KOLDT
SÅ DER VAR BRUG FOR MASSER
AF VARM KAKAO.
HOLDET BLEV TRÆNET AT JESS.
VED STANDERHEJSNINGEN DEN
17. APRIL MODTOG VI EN FLOT
JOLLE AF NORDEA BANK.
SENERE MODTOG VI OGSÅ EN
JOLLE FRA SYDBANK OG EN FRA
N. KJÆR BILCENTRET.
TUSINDE TAK TIL SPONCORERNE
AF DISSE JOLLER.
PÅ GRUND AF DE MANGE BØRN,
MÅTTE VI LÅNE JOLLER AF
SVENDBORG SUND SEJLKLUB
FOR AT FÅ JOLLE KABALEN TIL
AT GÅ OP.
TAK TIL SVENDBORG SUND SEJLKLUB FOR DET.
SØNDAG DEN 24. APRIL VAR ALLE DE NYE REKRUTTER I SVØMMEHALLEN TIL KÆNTRINGS/
SVØMMEØVELSE. DET VAR DE
SUPER GODE TIL. SAMME DAG

OM EFTERMIDDAGEN HAVDE VI
ORDNE JOLLE DAG I GAMBØT SÅ
NU VAR VI KLAR TIL AT GÅ PÅ
VANDET OM TIRSDAGEN.
A-SEJLERNE GIK ET TRAVLT
FORÅR I MØDE MED STÆVNER
OG UDTAGELSESSEJLADSER.
FORÅRSSÆSONEN VAR EN BLANDING AF FORSKELLIGT VEJR OG
VINDSTYRKER.
VI VAR HELDIGE AT FÅ JENA
SOM TRÆNER FOR VORES 2 ÅRS
KAPSEJLER.
BØRNENE VAR VILDE MED HENDE, OG DET VAR MED STOR VEDMOD AT HUN EFTER AT HAVE
FÆRDIGGJORT SIN 10. KLASSE PÅ
OURE, VALGTE AT TAGE TILBAGE TIL HOLBÆK FOR AT GÅ PÅ
GYMNASIUMET.
HUN GAV DENNE GRUPPE BØRN
ET ORDENTLIGT SKUP OG DET
VAR FANTASTISK AT SE HVOR
DYGTIGE DE BLEV.
MANGE AF DEM DELTOG I DE
FORSKELLIGE KREDSSTÆVNER
OG KLAREDE SIG RIGTIGT FLOT.
DE NYE REKRUTTER MØDTE
TALSTÆRKT OP HVER GANG OG
SAMMEN MED VAGN OG JENS
FIK DE MANGE GODE TIMER PÅ
VANDET.
I GRUPPEN 2 ÅRS TUR SEJLER
GIK DET HURTIGT FREMAD, DE
SEJLEDE NU I PÆNT MEGET LUFT
UDEN PROBLEMER OG VI KUNNE
NU TAGE PÅ LÆNGERE SEJLTURE UD PÅ LUNKEBUGTEN.
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Vi holder det bedste og mest suveræne bådebyggerhåndværk i hævd, hvad enten vi arbejder med
træ, glasfiber eller aluminium inden for områderne:

•

Nybygning og ombygning

• Vedligeholdelse
• Reparation
•

Vinteropbevaring

Desuden har vi eget smede– og elektriker-

Thurø DK - 5700 Svendborg. Tlf.: 62 20 51 68 Telefax: 62 20 51 24
Mail: info@walsted.dk

ØRKILD

Kølstøberen
v / Søren Andersen
Bodøvej 11
Tlf.: 6222 0284

e-mail: stoeberiet.oerkild@mail.tele.dk

www.oerkeel.dk

Mangler du bolte, skruer, skiver eller møtrikker i rustfri syrefast stål,
kvalitet AISI-316, så har Søren og Hans det absolut største lager i Svendborg !
Fornuftige priser og ingen minimumskøb.

Vi har selvfølgelig også:
• Alle former for køle
• Ankervægte
• Trimvægte
• Udstødningsmanifolde
• Udlejning af containere
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DE FIK VIRKELIGT OVERGÅET
DERES GRÆNSER.
HOS A-SEJLERNE MED JESS BLEV
DER TRÆNET KONCENTRERT OG
EFTER DEN SIDSTE UDTAGELSESSEJLADS HAVDE DE ALLE
KVALIFICERET SIG TIL NM I
NORGE OG MAGNUS TIL VM.
DEN 21. JUNI VAR VORES SIDSTE
TRÆNING INDEN SOMMERFERIEN.
I UGE 26 DROG A-SEJLERENE TIL
EGÅ FOR AT DELTAGE I DM.
DM HAVDE I ÅR FÅET ET HELT
NYT KONCEPT.
DER BLEV SEJLET HOLDSEJLADS
I 2 DAGE, DEREFTER BLEV DER
SEJLET I DE INDLEDENDE RUNDER I 2 DAGE.
HEREFTER BLEV DE 181 OPTIMISTSEJLER OPDELT I ET SØLV
OG GULVFELT, EFTER DERES RESULTAT FRA DE FORRIGE DAGE.
NU VAR DER SÅ 86 SEJLER I
GULVFELTET OG 95 SEJLER I
SØLVFELTET.
MAGNUS, SIMON, MARTIN, NICLAS OG JEANINE SEJLEDE SIG
FLOT TIL EN PLACERING I GULVFELTET.
HEREFTER FOREGIK DER SEJLADS I DE TO FELTER I 2 DAGE.
ALLE GJORDE DET RIGTIGT
GODT, HVOR SIMON BLEV NR. 4,
MAGNUS NR. 2 OG JEANINE BLEV
DANMARKSMESTER.
DE VAR NOGLE GODT BRUGTE
BØRN EFTER SÅDAN EN UGE.

I JULI DROG MARTIN, SIMON,
NICLAS OG JEANINE SÅ TIL NM I
NORGE.
DET VAR EN FANTASTISK TUR
MED FLOTTE NATUROPLEVELSER.
HER VANDT SIMON SØLV I
HOLDSEJLADS FOR DRENGE.
JEANINE VANDT SØLV I HOLDSEJLADS FOR PIGER OG SØLV INDIVIDUELT.
ET STORT TILLYKKE MED DE
FLOTTE RESULTATER.

EFTER SOMMERFERIEN STARTEDE VI OP MED TRÆNING IGEN
TIRSDAG DEN 9. AUGUST.
ALLE BØRN MØDTE GLADE OG
IVRIGE OP.
SENSOMMEREN BLEV LAGT
HÅRDT UD MED FORÆLDRESEJLADS DEN 23. AUGUST.
13 FORVENTNINGSFULDE FORÆLDRE VAR KLAR TIL AT AFPRØVE DERES FÆRDIGHEDER PÅ
VANDET.
VEJRET VAR DEJLIGT OG DER
GIK IKKE RET LANG TID INDEN
AT ÅRETS VINDER AF VORES
FANTASTISKE FLOTTE OG DYRBARE VANDREPOKAL HAVENISSEN BLEV FUNDET.
I NIELS’S (ALTSÅ HVIS NOGEN
SKULLE VÆRE I TVIVL NINNA’S
FAR) I HANS IVER PÅ AT LAVE
EN RULLEVENDIG BLEV DET TIL
EN LUP I STEDET FOR, HVOREFTE
AT HAN HAVNEDE I VANDET.
ALT DETTE NÅEDE HAN INDEN
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DEN FØRSTE START VAR GÅET.
JEG TROR AT ALLE SOM VAR
MED HAVDE EN SJOV AFTEN OG
NOK IKKE MINDST VORES BØRN
SOM SIKKERT SYNTES AT VI VAR
FULDSTÆNDIG HÅBLØSE TIL AT
SEJLE.
AUGUST MÅNED SLUTTEDE MED
DET SIDSTE RANGLISTE STÆVNE
I SKIVE, OG JEG GODT FORTÆLLE AT DER ER LANGT DEROP
MED FULD OPBAKNING.
DET SAMLEDE RESULTAT EFTER
DETTE STÆVNE BLEV AT SIMON,
NICLAS OG JEANINE KOM PÅ
DANSK SEJLUNIONS JUNIORTALENTHOLD. MARTIN KVALIFICEREDE SIG OGSÅ MEN EN FLOT
PLACERING I TOP 15, MEN ER
DESVÆRRE FOR GAMMEL TIL AT
FORTSÆTTE I OPTIMISTJOLLEN.
VI GLÆDER OS TIL AT SE HAM
FOLDE SIG UD I E-JOLLEN.
TORSDAG DEN 1. SEPTEMBER
VAR HELE GAMBØT BELEJRET
AF TV2’S BILER OG FOLK.
FØRST BLEV DER FILMET 1½
TIME PÅ VANDET.
DEREFTER BLEV DER INDSTRUERET I PROGRAMMETS FORLØB.
VEJRET VAR HELT I TOP SÅ GAMBØT GJORDE SIG FRA SIN ALLER
FLOTTESTE SIDE.
VI HAVDE ALT PÅ VANDET 405,
29’ERE, SOLINGE OG SELVFØLGELIG EN HEL FLOK OPTIMISTER.
KL. 19.45 VAR VI SÅ PÅ DIREKTE
TV.
DET VAR EN STOR OPLEVELSE

FOR ALLE OG EN RIGTIG GOD REKLAME FOR VORES DEJLIGE
SEJLKLUB.
I WEEKENDEN DEN 3. OG 4. SEPTEMBER AFHOLDTE VI VORES
TSK CUP 2005.
72 OPTIMISTER VAR SAMLET I
GAMBØT.
DET VAR HELT FANTASTISK
VEJR, SOMMEREN VAR LANDET
PÅ THURØ.
LØRDAG STARTEDE MED NÆSTEN IGEN VIND, MEN FRISKEDE
LIDT OP OG DER BLEV AFHOLDT
5 SEJLADSER PÅ C-BANEN I
THURØ BUND OG 5 SEJLADSER
PÅ A- OG B-BANEN PÅ LUNKEBUGTEN.
SØNDAG VAR DER ABSOLUT
IGEN VIND FRA MORGENSTUNDEN. A- OG B-SEJLERNE TOG PÅ
LUNKEBUGTEN OG C-SEJLERNE
STARTEDE MED EN RONINGS
STAFET HVILKET DE HAVDE DET
RIGTIGT SJOVT MED.
SÅ KOM DER ENDELIG LIDT
VIND OG DET LYKKES OS AT AFVIKLE 1 SEJLADS I THURØ BUND
OG 2 SEJLADSER PÅ LUNKEBUGTEN.
VI HAVDE MANGE SEJLERE MED
FRA TSK OG DE KLAREDE SIG
FLOT ALLE SAMMEN.
EN STOR TAK TIL ALLE HJÆLPER.
STÆVNET BELV AFSLUTTET MED
EN FLOT PRÆMIE OVERRÆKKELSE.
TUSINDE TAK TIL VORES SPONSORER FOR DERES STØTTE, SOM
GJORDE DET TIL ET HELT FAN-

17

Gambøtposten Nr 1. 2006 ...
side 17

28. december 2005 15:55
Opsætning

Årsberetning Gambøtposten.

G

ambøtposten er kommet godt igennem år 2005 uden de store problemer.
Vi har fået tilskud fra biblioteksstyrelsen
som kompensation for de øgede portoudgifter, og vi har allerede søgt igen for år
2006 og regner med at få ca. 10.000,- kr.
Indholdsmæssigt burde det være medlemmerne der var med til at bestemme, men
interessen for at bidrage til bladets indhold
er desværre ikke overvældende. Kun
”Stafetten” er stadig aktiv. Det er dejligt at
nogle, med armen vredet rundt på ryggen,
er villige til at give et bidrag og dermed
inspiration til sejlerlivets glæder,
Vi modtager gerne indlæg, det være sig
turbeskrivelser, ris og ros eller forslag til
nye tiltag, men der kommer intet.
Derfor er bladudvalget kørt træt og vi søger
nye medarbejdere til at tage over. Ikke fra

den ene dag til den anden, men medlemmer
der kunne tænke sig at stå for bl.a. annoncerne, forsendelsen og som måske havde
”skrivekløe” og ideer til nye tiltag. Vi lover
fuld opbakning, og skulle man kende til
”Publisher” er det ingen hindring, - tværtimod.
Vi har forsøgt at orientere om alle klubbens
aktiviteter, og her vil jeg sige tak til udvalgsformændene, uden deres indlæg gik
det slet ikke.
Jeg vil også gerne sige tak, til vore annoncører for deres støtte til bladet og håbe at vi
også fremover får et godt samarbejde om et
godt blad, gerne med mange flere indlæg.
På bladudvalgets vegne
Henning Blåby.

Strandberghus
Type 2
www.strandberghus.dk

Martin Strandberg Tømrer - Snedker
Alleen 16 5883 Oure Tlf. 40 33 30 43
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TASTISK STÆVNE.
I SEPTMEBER MÅNED HAR VI
HAFT ÅBENT FOR NYE SEJLER
OG VI VAR MEGET HELDIGE MED
VEJRET,
SÅ DE FLESTE AF DEM NÅEDE AT
PRØVE EN TUR I OPTIMISTJOLLEN MED FULDT SEJL PÅ.
VI HAR SJÆLDENT SET SÅ MANGE AFTERNER MED FULSTÆNDIGT HAVBLIK. DE ØVEDE OG
RUTINERET SEJLER HAR SIKKERT BANDET VEJRET LANGT
VÆK, MEN DET VAR HELT PERFEKT FOR DE NYE BØRN.
DET BLEV BÅDE TIL TRÆKTURE
EFTER TRÆNERBÅDEN OG TIL
AT SE PÅ KRABBER OG FISK
IGENNEM DET KLAR VAND I EN
ROSE OVER VED DE SMÅ FISKER.
DET HAR HELT SIKKERT GIVET
BLOD PÅ TANDEN TIL DEN NÆSTE SÆSON.
KLUBMESTERSKABET BLEV AFHOLDT OVER ET PAR ALMINDELIG TRÆNINGSAFTERNER OG
SOM ALLE VED SKAL VI HØRE
RESULTATET OM LIDT.
DEN SIDSTE TORSDAG I SEPTEMBER VAR SÅ SIDSTE TUR PÅ
VANDET OG JOLLERNE BLEV
RIGGET AF OG SAT PÅ PLADS I
OPTIMISTSKURET.
DE STØRRE BØRN OG STORJOLLE
SEJLERNE HAR IKKE TÆNKT SIG
AT GÅ I VINTERHI.
SÅ HVER LØRDAG KL. 9.00 TIL
12.00 MØDES DE TIL TRÆNING I
GAMBØT.

HER BLEVER OPTIMISTERNE
TRÆNET AF JESS OG STORJOLLERNE AF PETER, BEGGE FRA
OURE.
FOR AT FÅ EN OPTIMISTAFDELING TIL AT KØRE, KRÆVER DET
STOR OPBAKNING FRA FORÆLDRE DA DET HELE ER PÅ FRIVILLIG BASSIS. DETTE SKER BL.A.
VED EN GRUPPE FORÆLDRE
(OGSÅ KALDET FO R ÆLDRE
GRUPPEN).
JEG VIL GERNE SIGE TUSINDE
TAK TIL ALLE I FORÆLDREGRUPPEN 2005 I HAR ALLE GJORT ET
STORT STYKKE ARBEJDE.
VI HÅBER AT MANGE NYE FORÆLDRE HAR LYST TIL AT VÆRE
MED I DENNE GRUPPE OG PÅ
DEN MÅDE BLIVE VED MED AT
FORNY OS.
TAK TIL ALLE TRÆNER PÅ DE
FORSKELLIGE HOLD I ÅR.
VI HÅBER PÅ EN GOD SEJLSÆSON 2006.
HUSK AT SAMVÆRET, KAMMERATSKABET, LEGEN OG IKKE
MINDST GLÆDEN VED AT SEJLE
OG VÆRE PÅ VANDET, FORTSAT
VIL VÆRE DET PRIMÆRE FOR OS.
DER SKAL VÆRE PLADS TIL BÅDE KONKURRENCEBØRN, DEM
SOM VIL HYGGESEJLE OG VIGTIGT AF ALT FORÆLDRESEJLADS.
TAK FOR DENNE SÆSON.

Dorte Olrik
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Årsberetning – Solingafdelingen
Solingerne er efterhånden en fast del af
klubbens tilbud til alle vore medlemmer
og kommende sejlere.
Alle med deres gang omkring ThurøBund har kunnet se at bådene tit er på
vandet, uanset vind og vejr. Mandskaber
har afløst mandskaber, unge juniorer og
mere modne sejlere, kvinder og mænd Jo, bådene har været flittigt brugt.
I de år der er gået kan vi derfor glæde os
over at vores investering var rigtig.
Et tilbageværende problem har været den
årlige reparation af næserne på bådene,
det er glædeligt at vi er forskånet for det
her i 2005, det at bådene fik en anden
plads vor broerne, har glædet alle der har
gjort brug af bådene i år.
Vi har ikke gennem 2005 foretaget nye
tiltag med bådene, men sejlads i bådene
har været juniorerne, pigesejlads, fleetsejlads. Derudover har vi solgt Solingkort som en del medlemmer har benyttet
sig af.
Solingerne har ikke i 2005 ligget stille i
sommerferieperioden, så er der nogen
medlemmer som har ønske på det i 2006,
lad os høre nærmere, måske er der nogle
af de gl. som kunne få lidt nostalgi ved at
holde en uges ferie i en soling uden den
komfort som der efterhånden er i de nyere familiebåde.
Vi har i 2005 udlånt både til Dalum Ungdomsskole hvor elever i nogle dage har
været ude og sejle under kyndig vejledning. Samtidig har de boet i klubhuset
for at få snuset til vor herlige idrætsgren.
Disse unge kan blive vor kommende

sejlgeneration.
Vor tovholder Jørgen Holme fik 1 års
orlov i efteråret, således at de andre
bådsmænd og klubmedlemmer gennem
efteråret har trukket et læs for at holde
bådene i god form.
Selv om der ikke skal laves næser på bådene, vil der blive behov for at klubmedlemmer hjælper med klargøring for den
kommende sæson, så tag positivt imod
når vi retter henvendelse om hjælp til et
stykke arbejde.
Endnu engang må det konstateres at den
hyppige bruge af bådene med så mange
forskellige personer, slider på grejet, så
udskiftning desværre sker hurtigere end
sejlerne normal gør, det betyder at afdelingen i høj grad må hente penge i klubkassen for fortsat at kunne give klubmedlemmerne tilbud på at komme på
vandet uden en bekostelig affære ved
selv at købe båd.
En tak skal fortsat lyde til vore sponsorer
THURØBUND YACHTVÆRFT og
HAVNENS FISKERIARTIKLER som
fortsat har tegnet reklamer på bådene.
Ligeledes vil jeg igen sige tak til Hans
Knudsen som i det stille arbejder for Soling og Junior-afdelingen og hjælper
hvor han kan.
Tak for sæsonen og god vind også for jer
brugere i 2006.

Ib Oldrup
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SALG OG SERVICE

Husk at du altid kan få en
privat gratis
maritim annonce i
”Kramkisten”
Håndværkervænget 6, Tved– 5700 SVENDBORG

Tlf. 62 22 89 11
www.leiflarsenmarine.dk

Spar tid
og penge
gør som
350.000 af
vores kunder

Centrumpladsen 8, 5700 Svendborg
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Årsmøde Mini 12– meter
Så er atter en sejlsæson blæst forbi.
Årsmødet blev afholdt i havnehusets
fine samlingslokale, der har været
rammen om vores aktiviter sæsonen
igennem.
Der var et flot fremmøde af sejlere og
hjælpere.
Traditionen tro beværtede vi os selv
med pizza, som blev bestilt ved ankomst til udbringning. Indtil pizzaerne
ankom tog vi fat på selve mødet.
Vejrmæssig har sæsonen været en
blandet fornøjelse som blev reddet af
en lang og flot sensommer/efterår. Sæsonens sidste sejldag var som resten af
sæsonen, omskiftelig, den startede
med fint vejr- for fint, næsten ingen
vind, så Morten og hjælper sad og
”hyggede” sig i Elsebeth, ventede på
noget skulle ske-det gjorde det så, en
tordenbyge kom forbi med kraftig
blæst i sit følge og Elsebeth grundstødte ovre ved grastenskoven, hjælper
måtte i vandet i forsøg på at frigøre
Elsebeth, der kom en jolle til hjælp så
Elsebeth blev bragt flot igen ved fælles hjælp, imens sad Morten i båden
og tænkte, endelig sker der noget. Efter at være kommet velbeholden i land
mente Morten at det havde været en
værdig afslutning på sæsonen.
Da der i løbet af sæsonen igennem har
været et frafald af sejlere, blev holdene
slået sammen til at alle sejlede onsdag,
den sidste del af sæsonen.
Til den nye sæson satser vi på stadigvæk på at blive nok sejlere til to hold.
Fra hjælper side er der udtrykt ønske
at få en vejledning i håndtering af

klubbens følgebåd, som vi så ved hver
sejlads vil klargøre så den ligger stand
by, klar til brug. Vi har kontakt til optimisterne, der vil være os behjælpelig
med at få det stablet på benene..
Vi vil stadigvæk arbejde på at få en
topersoners båd mere, da det er der det
største behov ligger.
Med vores nuværende både satser vi
på, at efter sæson 06´s afslutning, at få
bådene under tag og i løbet af vinteren
få bådene gået grundigt efter og få
lavet evt. nødvendige reparationer.
Er vores brugerantal gået lidt ned er
hjælper antallet til gengæld gået lidt
op. Det betyder at det ønske vi I mange år har haft om en ”hjælperpulje”,
kommer nærmere sin opfyldelse. Med
sådan en pulje vil presset på den enkelte hjælper ikke være så hårdt, men
sejladserne kan fordeles på flere personer og man kan nemmere tage en
”fridag” når man har behov for det. En
stor tak til alle vores hjælpere for sæsonen der er gået, med håbet om at vi
alle møder friske op til næste sæson.
På Mini 12-meter udvalgets vegne

Erling Justesen
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En bådslængde foran……
Når det gælder briller og kontaktlinser

Wichmann Optik
OPTOMETRIST KONTAKTLINSESPECIALIST
KATTESUNDET 4 5700 SVENDBORG TLF. 62 22 30 01

Jans Skoklinik
Brogade 27a
Tlf. 62 21 02 66

Salg og Service
Specialværksted
Rigger og sejlmagerværksted
Reparation af gummibåde
Reparation af alle typer påhængsmotorer og Stern drev

62 20 21 40
Englandsvej 2, 5700 Svendborg
Email: info@havnens-marine-service.dk www.havnens-marine-service.dk
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Årsberetning Pigerne
Et år er gået, siden vi sidst mødtes i
denne forsamling – Pigernes årsmøde i
TSK. Tingene fra årets sejlads bliver sat
på plads og mange gode timer mindes
ved den efterfølgende spisning. Det er
også her der vælges ny bestyrelse til at
varetage pigernes behov og ønsker for
næste år i TSK. Her vil jeg benytte lejligheden til at takke for mange gode år
som pigesejlernes Formand. Et hverv
som jeg altid har haft megen glæde af
og har været glad for at udøve. Hele 7
år er det blevet til, men alt har en ende,
og der skal være plads til nye tiltag og
nye ideer.
Vi har i år haft et utraditionelt indslag
på vores vintermøde. Mavedansundervisning. Dette var rigtigt sjovt at prøve
og en ny måde at være sammen på i den
kolde vintersæson. Og flot er det hvis
man rigtig kan. Vi var måske lidt usikre….
Vi har i året der er gået ikke fået så
mange nye piger som sidste år, men det
var også rigtigt voldsomt. Det er nemmere at tage fat om de nye, når der ikke
er så mange. Vi er ved sæsonens slutning 72 piger. Lidt færre end sidste år.
Alligevel har det været svært som vanlig at få alle piger placeret på faste
pladser, men det lykkedes da at få alle
med ud at sejle hver gang. Vi siger velkommen til de nye piger og tak til den
gamle faste garde, der kommer år efter
år.
Vi har lidt færre både i år, 9 diverse
både og 3 solinger i brug. 3 af de 9 både

er med
mandl i g e
skippere, der lægger skib til. Det er vi meget taknemmelige for og siger mange
tak til kvindelige såvel som mandlige
skippere. Uden disse frivillige kunne vi
ikke køre vores afdeling. Ud over dette
har vi som hjælpere vore dommere
Keld og Bent. Tak til alle jer der yder
en ekstra indsats for at få tingene til at
glide smertefrit.
Solingerne, som vi låner fra klubben
har haft bedre vilkår i år. Kim Bünger
og Jørgen Holme har været behjælpelige med lidt øvelsessejlads først på sæsonen – det har givet lidt mere sikkerhed på bådene og jeg tror at besætningerne er ved at være godt sammentømret. Vi mangler så blot at få den sidste
soling op at køre. Her mangler en erfarne skipper, som vil tage ansvaret for at
gå ud.
Tak til Kim og Jørgen fro deres gode
hjælp.
I bestyrelsen har vi i år bestemt at der
skulle være en moderbåd for hver soling. Det giver også tryghed hos besætningerne. En enkelt besætning var dog
lige ved at blive glemt. Det løste vi med
lidt hjælp udefra. Husk at se lidt bedre
på søkortet næste gang og lad vær med
at sejle helt til Langeland.
Jeg lægger stor vægt på at det skal være
sjovt at sejle og man skal på bådene tage hånd om hinanden og forsøger at
højne det sociale islæt. Der er ingen
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Østr e H a vn e ve j 33 5700 S ve nd b org
62 21 70 38

Kom ind og se vort
store udvalg af
tovværk, ankre,
toiletter, gummibåde, sejlertøj m.m.

Vi har også altid
gode brugte både
og fine brugte motorer til salg

Autoriseret forhandler af

Salg og service
Specialværksted
Reparation af alle typer
påhængsmotorer og z drev
Dieselværksted

www.k-marine.dk e-mail: info@k-marine.dk

DØGNVAGT
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tvivl om at det fungerer godt. Der høres
utrolig megen pigelatter på sundet onsdag aften. Det er ikke det vigtigste at
vinde en kapsejlads. Det er bedre, at
man har en positiv oplevelse af, at være
med til sejladsen. Hvis man gør hvad
man kan, og får en god oplevelse, er det
det vigtigste.
Årets sæson startede med et meget flot
indlæg i Fyns Amts Avis. Vi kunne ikke ønske os en bedre omtale af vores
sport, end som den vi fik her. Tak til
avisen for det.
Hyæneræs blev i år afviklet i SSS med
5 skibe repræsenteret fra TSK – 1 fra
SSS og 1 fra Nyborg. Flot gjort piger.
Det var Futte fra Nyborg, der løb med
kredsmesterskabet, men igen i år var
det Lisa og hendes besætning der løb af
med Hyænepokalen. Et stort tillykke
skal lyde herfra. Til alle jer der ikke var
med, vil jeg blot sige at i skulle prøve.
Alle kan deltage uanset niveau.
I starten af sæsonen forsøgte vi med
undervisning af Henrik og Martin. Der
kunne ikke samles tilslutning til dette
dagskursus, men et aftenkursus lige før
Hyæneræset var en rigtig succes. Næsten alle både deltog og vi havde en
perfekt aften, hvor starterne blev filmet
for at vi efterfølgende kunne se dette.
Dette giver en god indsigt i, hvor man
selv kunne gøre det lidt bedre.
Vejret har i år været lidt drilsk i sommerferien for de fleste, men til gengæld
har vi haft nogle superflotte efterårssejladser. Efterfølgende efter sejlads har vi
kunnet sidde på pladsen og har slet ikke
været i Egely som vanligt. Endog den

sidste aften, hvor Mette fortalte om lyssignaler på skibene, valgte vi at blive på
pladsen og undervisning foregik med
projektor oplyst på et sejl ophængt på
skrænten. Mere maritimt kan det næsten ikke blive. Flot indslag Mette.
Vi har som vanligt øvet mand over
bord, haft slalom-, handicapkap- og
natsejlads, og så har vi selvfølgelig haft
kapsejlads på programmet.
Også i år har pigerne deltaget aktivt i
Øhavet Rundt. Opgaven i år blev en
lille smule større idet Henrik Nimb var
forhindret til anden side. Bent og jeg fik
lidt sved på panden, da vi lige pludselig
stod med kød og kartofler til ca. 200
mennesker. Tak til alle jer piger, der
hjælper på dette arrangement.
Jeg vil her takke pigebestyrelsen for
samarbejdet i året, der er gået, og håber
at den nye formand i vælger, vil være
lige så glad for at arbejde med pigesejlads, som jeg har været. Tak for mange
gode år og godt samarbejde omkring
pigerne i TSK.
Som vanligt skal vi også i år have et
skippermøde. Her vil vi gerne at skipperen, eller en repræsentant fra hver
båd, vil være til stede. Her vil nye ideer
til kommende sæson blive hilst velkommen. Lige som ris og ros fra sæsonen,
vil blive vendt.
Sluttelig vil jeg sige tak til alle jer, der
troligt bakker pigesejladsen op år efter
år.

Ingeborg
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HP – MARKED
V/ Hans Petersen
Bergmandsvej 112 Thurø
Tlf./Fax 62205522

… vi har det

Åbningstider:
Mandag til fredag 7.00-19.00
Lørdag og søndag 7.30-18.00

Skrællede kartofler, og mere end
fyrre forskellige fintsnittede grøntsager - lige til at bruge.

Eriksholmsvej 4
Thurø
Tlf. 62 20 70 75
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Årsberetning Broudvalget
Vi har igen i år haft en hel del gøremål
i udvalget. Vi startede med at få gæstebøjerne lagt ud på plads igen, efter
at seniorgruppen havde været med til
at klargøre dem, en stor tak til dem. Vi
havde også en debat om vi skulle sætte
Y-bomme på broen til solingerne, det
endte dog med at vi lavede en omrokering af bropladserne. Følgebådene blev
flyttet til optimisthavnen og solingerne
til vestsiden af vestbroen, uden at det
gik ud over antallet af bropladser. Det
har vist sig at være en rigtig god løsning for alle parter. Efter søsætningen
i foråret kom der en vognmand med et
læs sten, som vi fik fyldt i hullerne på
pladsen og resten fordelt jævnt ud.
Broerne er igen i år, ved en fælles indsats, blevet smurt i det tidlige forår,
det må vist siges, at de er blevet rigtig
pæne, efter at vi nu har smurt dem i
nogle år.
Der var på generalforsamlingen debat
om der skulle ændres på reglen om 3
års medlemskab af klubben, inden
man kan komme på venteliste. Det har
været vendt både i bestyrelse og
broudvalg, men det er endt med enighed om, at vi vil beholde reglen. Der
kan alligevel ikke laves om på, at det
måske tager 10 år at komme frem på
listen.
Vi er også i udvalget ved at undersøge, hvad det vil koste, og om det er en
ide at få udlagt pontoner, når vi engang skal til at udskifte vore broer. Foreløbig satser vi dog på, at de kan stå i
nogle år endnu. At de ikke holder
evigt, så vi her i efteråret, hvor vi har

prøvebelastet alle fortøjningspæle. Der
var 5, der ikke holdt, plus der i forvejen var knækket en. De knækkede pæle var meget medtaget af orme, selv
om de er sømmet. Så vi har besluttet,
at der skal rammes nye borerør på de
inderste pladser ved østbroen plus 2
ved vestbroen. Det er 12 i alt.
Bådene på pladsen kom godt på land,
der var lavet en god plan i år, så det
gik rigtig godt. Det er nu spændende,
hvordan vi kommer ud igen, da det
forlyder, at Engstrøm har solgt den
kran, som vi benytter. Men han finder
forhåbentlig en anden.
Der er mange flere ting, der skal gøres
i løbet af sæsonen, men det er fordelt
godt ud til de forskellige udvalgsmedlemmer, og det fungerer heldigvis rigtig godt, og det vil jeg gerne sige jer
tak for. Erling har meddelt, at han udtræder af udvalget. Du skal have en
stor tak for de mange år, du har været
med, og det er rigtig mange.

Kim Isager
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Årsberetning fra Aktivitetsudvalget
Endnu et aktivt år i Thurø Sejlklub er
gået. Siden sidst har programmet lydt
på:
1) Som noget nyt og epokegørende arrangerede Henning Nielsen ølsmagning fredag d. 21.
januar kl. 19. Hertil blev der
serveret et lille traktement. Se
det tiltag må have appeleret til
mange, da der var talrigt
fremmøde. Øl og kapsejlads
må være tæt knyttet sammen!
2) Næste arrangement løb af
stablen torsdag d. 17. februar,
hvor Mikkel Oldrup engageret
fortalte om vejret og dets luner
ved vinterens første pizzaaften. Jeg havde lovet godt vejr
hen over sommeren ved stort
fremmøde, men vejret må siges at have artet sig, især i efteråret på trods af at alt for få
mødte op og fik indblik i denne fasinerende verden. Tak til
Mikkel for ikke at glemme sin
gamle klub.
3) 9. marts trådte vores lokale
showmaster Lars Løvschall op
på scenen i ”Egely” og præsenterede et meget flot show
fra Karen og sin tur gennem
Götakanalen i deres trofaste
skib ”Flora”. Skulle der komme en sand invasion i kanalen
her til sommer fra Sydfyn, ja
så er Karen og Lars ikke helt
uden skyld i dette!
4) Torsdag den 31. marts kl. 19 i

”Egely” gennemgik Jesper
Henriksen fra Oureskolerne
regler for start og mærkerundinger samt andre relevante
ting omkring vore aftensejladser. Det var meget lærerigt, da
han tog udgangspunkt i aftensejladsbanen på Thurø og de
specielle forhold der gør sig
gældende her.
5) Vi indledte kapsejladssæsonen
2005 med distancesejlads d.
30. april. Endnu engang flot
tilslutning og et tilsagn om
endnu en flot sæson. Som sejladserne skred frem kom vi
atter op på en stor tilslutning
på omkring 40- 50 både. Et
imponerende syn og noget
Thurø Sejlklub med rette kan
være meget stolte af. Sidste
sejlads var den obligatoriske
distance til Dageløkke, men
pga. svag vind blev banen afkortet til anduvningen ved
Langelandsbæltet og uden om
Revbøjen og hjem. Starten
måtte siges at være noget speciel, da tågen lå tæt og vi anede simpelthen ikke hvor bøjerne lå henne. Tågen lettede dog
og vi fik en fin tur. Til præmieoverrækkelsen kl. 15 mødte der igen i år mange op og
fik en hyggelig sludder.
6) Fra 27. juli- 30. juli holdt TSK
DM for International 806. 20
tilmeldte- 18 fremmødte. Fin
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www.alttilbaaden.dk
Ny maritim e-shop med en masse gode tilbud, fx
Hempel bundmaling, spar op til kr. 150,Mille Xtra 0,75 l, åbningstilbud kr. 249,Mille Xtra 2,5 l, åbningstilbud kr. 775,-

Jeantex sejlersæt i velkendt kvalitet
T3000, jakke og bukser, åbningstilbud kr. 1999,www.alttilbaaden.dk v/ Jesper Hansen
Pengekrogen 52, 5700 Svendborg. Tlf: 62 21 24

SVENDBORG RIGGER

OG SEJLMAGERVÆRKSTED APS.
Alt i riggerarbejde / stort som småt.
PVC – presenninger, kalecher, sprayhoods,
Sejlpresenninger og hynder.
Pilegårdsvej 7 5700 Svendborg.

62 21 31 94.
Fax: 62 20 19 50.
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tune up sejlads om mandagen
og ved hjælp af TSK´s trofaste
hjælpere blev arrangementet
en stor succes. 806 klubben
var lidt klemt , da DM 2004
kun bød på 14 fremmødte og
således ikke var officielt. Derfor var det bydende nødvendig, at vi nåede over de 15 tilmeldinger som kræves. TSK
har stor andel i det store fremmøde i år og 806- klubbens
succes fremover.
7) Ø- havet rundt 2005. 85 tilmeldte- 82 fremmødte. Turen
foregik i flot vejr med ideel

sejlluft, så alle både kom hjem
med en god oplevelse. Dette
må give anledning til stor deltagelse til Ø- havet rundt
2006. Klubbens fantastiske
medhjælpere medvirker til at
sejladsen virker velorganiseret
og hyggelig.
8)
Jeg vil slutte med at sige tak
for to gode og spændende år
som formand for aktivitetsudvalget. Det har været en
fornøjelse med al den hjælpsomhed der findes i klubben
og som vi skal værne godt
om. Jeg er særdeles tryg ved

Årsberetning Husudvalg
Husudvalget er i det forløbne år blevet
forstærket idet Jan Knudsen og Margit
Hvergel er kommet på banen, men i
øjeblikket er Mette Holme på orlov, så
udvalget i øjeblikket tæller 6 medlemmer. Vi ser frem til at Mette vender tilbage med nye ideer og kræfter.
I forlængelse af moderniseringsplanerne for Egely, har husudvalget, sammen
med forslag fra klubmedlemmer, igennem længere tid vendt tankerne mange
gange for at finde ud af hvordan Egely
kan indrettes, således at der kan blive
plads til større køkken og handikaptoilet, uden samtidig at skulle bygge til.
Byggeprocenten på grunden er høj, så
vi kan ikke forvente Teknisk Forvaltnings godkendelse af en tilbygning.
Den mulighed er undersøgt og udeluk-

ket. Derfor har vi fuldt og helt koncentreret os om at udnytte den eksisterende
plads bedst muligt.
Resultater er blevet,: inddragelse af eksisterende køkken til handikaptoilet,
indretning af nyt køkken i det gamle
bestyrelseslokale, og nedlæggelse af
pissoir, således at der bliver garderobeplads i gangen.
Ombygningen indebærer flytning af pcudstyr, bladudvalg/kontor, nedtagning
af skillerum og inderbeklædningen på
ydervæggene, således at der kan opsættes ny isolering i vægge og loft. Gulvet
skal også tages op af hensyn til kloakering og isolering under gulvet.
Projektet indeholder også forslag om
udskiftning af alle vinduer med små
ruder, i alt 7 stk., vi foreslår Velfac, da
disse kan fås i samme sprossemål som
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de eksisterende og desuden er vedligeholdelsesfri.
Derudover foreslår vi installation af
gasfyr til centralvarme og varmt vand i
alle vandhaner. Sidstnævnte som følge
af prisdifferencen mellem el. og gasopvarmning. Denne investering, sammen
med forbedret isolering, forventes tjent
ind i løbet af 5 – 6 år.
Husudvalget regner med selv, med
hjælp fra klubbens øvrige medlemmer,
af foretage den indledende klargøring
til håndværkerne, dvs. nedtagning af
skillerum, inderbeklædning på ydervæggene, og optagning af gulv. Vi forventer også selv at færdiggøre med
spartling og maling og opstilling af
skabe m.m.
Vedrørende placering af Pc-udstyr og
kontor, undersøges i øjeblikket forskellige muligheder, men mere herom senere.
Omkring finansiering af et sådan projekt vil vi undersøge mulighederne for
at søge fonde og andet tilskud, men ellers foreligger muligheden for at låne.
Udlån af Egely til klubbens medlemmer er gået godt, i den forbindelse vil
jeg gerne rose lånerne for deres fleksibilitet, og fordi de har afleveret huset i
ryddelig og pæn rengjort stand.
Klubbens stående udvalg har hver en
månedlig rengøring af Egely på skift,
men derudover har Husudvalget foretaget en ekstra hovedrengøring. At der er
nogle ting i Egely, der måske ikke fungerer optimalt, hænger sammen med
det tidligere omtalte projekt.
Men nyt håndpapir kommer snart.
I Havnehuset er opstillet nye brugte
borde og stole. Bordpladerne trænger

til at blive lakeret, dette vil ske når lejlighed gives. Navneskiltet udenfor
Havnehuset, samt ringeklokken, et taget ned i forbindelse med overfladebehandling af træværket. Der blev kun til
overfladebehandling af de sydvendte
facader, og maling af vinduerne, i år,
idet vi skønnede at det øvrige kan vente
lidt endnu. Det er meningen at navneskilt og ringeklokke skal shines op,
men også her når lejlighed gives, men i
vinterens løb.
Sommerrengøringen i Havnehuset har
været upåklagelig, så derfor har vi bedt
”Klart i en Fart” v/ Per Larsen, om fornyet tilbud for det kommende år.
Også i år har Thurø sejlklub haft glæde
af at Seniorerne har brugt tid på at vedligeholde udendørs borde og bænke, og
været ude med saks, kost og rive således at udenomsområderne har set pæne
og indbydende ud. En stor tak til Seniorerne for den indsats de har ydet i årets
løb.
Til slut skal jeg rette en stor tak til Husudvalgets medlemmer, for den store
indsats der er ydet specielt i år, og en
særlig tak til Tine Frederiksen, for hendes bistand med gode råd og tegninger
i forbindelse med Egely projektet.
Der er ingen ønsker om ændringer i
Husudvalgets sammensætning.

Kaj
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Pigeårsmøde anno 2005
Et år er atter gået pigesejlerregi i TSK. Et år med godt vejr
om onsdagene helt til sidst i sæson. Vi sad ude den sidste
aften før nat sejlads med undervisning på terrassen.
Årsmødet blev afviklet i fineste stil med Freia og Moses
som arrangør. Det var en dejlig aften som bar lidt præg af at det var min sidste rigtige aften som formand for pigesejlerne. Jeg valgte at stoppe efter syv gode år som
pigernes formand og med dette også medlem af TSK’s bestyrelse.
Det har været spændende år som jeg ser tilbage på med stor glæde. Men alt har en
ende også her.
Jeg har været med i bestyrelsen siden efteråret 1989, først som bladudvalgs repræsentant og efter følgende som pigernes formand. så nu skal der andre til med fornyede kræfter og ideer.
Pigerne har som vanligt mødt talstærkt op og det gjorde de også til vores årsmøde.
Vi var ca. 40 piger med repræsentanter fra næste alle bådene. Selve mødet blev afviklet efter gældende dagsor den. Formandens beretning blev godkendt og kassererens foreløbige regnskab og budget blev fremlagt af Carin og blev godkendt af forsamlingen. Herefter var der valg til den nye bestyrelse. Der blev byttet lidt rundt på
pladserne men ellers fik vi ingen nye ind.
Janice blev foreslået som ny formand og forsamlingen godkendte dette med applaus. Kasseren var ikke på valg. Jeg blev foreslået som kandidat til sekretærposten
og blev valgt. Helle var på valg og genopstillede og blev herefter også valgt. Carin
og Linda var ikke på valg. En ny pigebestyrelse men med stort set de samme medlemmer.
Jeg vil sige mange gange velkommen til Janice som formand. Et hverv hun bestemt
vil varetage og med det også føre den ånd videre som vi holder af i Pigeafdelingen.
Efter mødet var det tid til den mere festlige del af årsmødet. Pigerne fra Freia og
Moses havde stablet et rigtig godt arrangement på benene. Vi fik dejlig mad og så
gik snakken ellers rundt om ved bordene.
Chokoladelegatet var pigerne så søde at tiltænke mig med. Det fik jeg på grund af
en smart bemærkning om en fotograf der gerne måtte går ombord i mig — her skulle være sagt — ombord på min båd, men det er ikke altid man får sagt det man ville
sige
Til jer piger der tror at i nu kan gå i hi, vil jeg lige henvise til aktiviteterne i aktivitetsudvalget og klubben i øvrigt. Som medlemmer i sejlklubben kan og må i deltage
i alle aktiviteterne. Det er og så jeres sejlklub også uden for pigeregi..
Til slut tak for de mange gode år som jeres formand og tag godt imod Janice, så vi
fortsat kan have en god og velsejlende pigeafdeling i TSK.
Ha’ en rigtig god vinter og på gensyn, når vi lader op til næste års aktiviteter.

Ingeborg
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ALT TIL LYSTSEJLEREN OG FRITIDSFISKEREN

HAVNENS MARITIME BUTIK

Jessens Mole 3.

Tlf. 62 21 52 06
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