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

Bjarne Skov

Næstformand Peter Hübner

Ege-

Abilggårdsvej 21
Bjarne@skov.it

Thurø

Søndervej
Peter hubner@hotmail.
com

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

Janice Frænde

Rolf Krakesvej 47

Thurø

6220 7570

Klubhusene

Kai Hansen

Rolf Krakesvej 44
Jyka@nypost.dk

Thurø

6220 5922

Optimister

Michael Juel

Bjarkesvej 5

Thurø

7522 3553
6321 6331

Aktiviteter

Ole Jensen

Hjaltesvej 8

Thurø

6220 5397

Soling / Jolle

Ib Oldrup

Hjaltesvej 12
oldrup@post.tele.dk

Thurø

6220 6412

Blad

John Runge

Blåbyvej 1b
John_runge@

Thurø

6220 7096
2448 6246

Juniorer

Jan Olrik

Søndervej 212
olrikdk@get2net.dk

Thurø

6220 5166

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
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Vi giver ordet til formanden
Nu er foråret endelig kommet, vi har
fået vores klubstander op at hænge,
som et tegn på at sæsonen nu er gået i
gang.
Forhåbentlig med mange gode oplevelser både på vandet og i land.
HUSK - der er aldrig noget galt med
vejret, det er som regel påklædningen - så husk altid at have korte bukser med.
Arrangementer øger sammenholdet i
klubben.
Jeg vil gerne opfordre alle til at slutte
op omkring de arrangementer der bliver lavet, da det jo er sjovest at arrangere noget, når der kommer nogle
deltagere ! Og det bliver også lettere,
at få nogle nye til at arrangere noget
efterfølgende.
Renovering af klubhus.
Bestyrelsen har afholdt møder - både
om placering af kontor / trapper ude
eller inde - været uenige og alligevel
blevet enige om at det nye kontor skal
ligge i havnehuset, over omklædningsrummene med trappe til kontoret
i gangen.
I Egely var det lidt lettere - her skulle
der ikke ændres på projektet. Der skal
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herfra lyde en
stor TAK til Kaj
og Husudvalget
for den fantastiske måde I er
gået til ombyg- Bjarne O. Skov
ningen på, det er
dejligt at se et så godt gennemarbejdet
projekt. Jeg kan allerede nu se at det
bliver rigtigt godt. Vi vil alle sammen
få glæde af disse ændringer mange år
ud i fremtiden. Projektet blev godkendt enstemmigt på den ekstraordinære generalforsamling, som blev afholdt samme dag som standerhejsningen - søndag den 23. april 2006.
Vedrørende finansieringen, er det sket
på den måde at vi hæver kontingentet
med ca. 100 kr. og ved at hæve lejen
af huset til 1.000 kr. og ved at vores
Solinger er betalt.
Der vil blive et mindre underskud,
men som en start laver vi en kassekredit, til vi ved hvor vi havner med priser osv. Vi har også noget stående på
vores konto, og samtidig søger vi
nogle fonde.
Så når alt er gjort op kan vi jo beslutte, om vi skal lave et lån eller bare
trækken den lidt ud i fremtiden med
kassekreditten.

Bjarne O. Skov
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Næste måneders aktiviteter
Se klubbens hjemmeside på www.thuroesejlklub.dk
Maj
15. Tilmeldingsfrist fællestur se side 5
17. Seniorarbejde kl. 10.00 Gambøt
Juni
2. Pinsetur start Gambøt fredag kl. 14 - 17
2. - 5. Pinsetur Rudkøbing og Fåborg
26. Sidste aftenkapsejlads før sommerferien.
August
7. Start aftenkapsejlads

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.

Alle henvendelser vedrørende Gambøtposten skal ske til formanden
John Runge Tlf. 62 20 70 96
Indlæg afleveres til: tsk@mail.dk

OBS: DEADLINE næste blad 26. Juni
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Så er vi næsten klar med årets arrangement – vi har virkelig arbejdet hårdt.
Vi håber på godt vejr og rigtig godt humør. Tur udvalget prøver som vanlig at gøre
pinseturen ekstra festlig.
Programmet udleveres i Gambøt fredag fra kl. 14 – 17. De der ikke kan nå dette, må
få det undervejs.
Vi starter fredag aften med at sejle til Rudkøbing hvor grillen tændes kl. 18.00
Man kan vælge først at slutte sig til selskabet lørdag i Fåborg – dog skal opgaver løses undervejs… og hvordan det hvis man ikke sejler ruten?.
Vi vil som vanligt sørge for en festmenu til lørdag aften – festudvalget
har besluttet at vi skal have den store
kinesiske buffet. Pris pr. kuvert 100,
og 50 for børn under 12 år.
Hertil gode årgangsvine – helt efter
eget valg (selvfølgelig fra egen vinkælder).
Søndag er der arrangementer som endnu ikke er programmeret. Søndag middag serverer festudvalget en maritim ret incl. drikkevarer.
Prisen for dette er 75 kr. pr. voksen og børn gratis ( kun op til 18 år). Vi forsøger at få
reduceret havnepengene, men herom nærmere senere. Dette er udover de 50 kr.
Mød op få nogle dejlige stunder i gode sejler venners lag.
Mandag er der fri sejlads hjem.
Tilmelding senest: 15. maj på mail:
IIA@mail.tele.dk eller
Susanne & Bjarne tlf 6221 8864
Lone & Jan
tlf. 6322 0020
Ingeborg & Bent tlf. 6220 7160
Husk tilmelding til spisning. Venligst oplys mobilnr.
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EN GAMMEL AMATØRSEJLERS
ERINDRINGER
Forord:
Kære læser!
Dette epos er blevet til af følgende grunde.
1. Fordi Gambøtposten desperat manglede indlæg.( Klubbens medlemmer gider ikke skrive indlæg til bladet, - og
så kan man jo bruge alt.)
2. Fordi artiklens forfatter elsker at pudse sit medtagne ego

1 Kapitel.
I hvilket man hører om hvorledes
det gik til at fortælleren efter en
lang inkubationsperiode endte
med at blive bidt af en gal sejlbåd.
Om det er havguden Ægir der rører ved nogle af os stakkels mennesker, eller hvordan det går til
vides ej, men det er en kendsgerning at nogle af os bliver bidt af
hav og gale sejlskibe. Således
også med mig, selv om det ikke
stod skrevet ved min vugge at
det skulle gå således.
Ingen i min familie havde haft
nogen tilknytning til søen, men
havde i mange led haft træskoene plantet solidt i den sorte danske muld. Det nærmeste var, at
min mormor påstod, at have haft
en halvbroder som for til søs og
endda skulle være avanceret til
styrmand. Nå, fyren var sejlet til
de hinsides horisonter længe inden min fødsel, og kan vel ikke
have haft nogen afsmittende
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virkning på lille mig. I øvrigt påstod samme mormor også at
hendes egne mormor skulle have
været uægte barn af en herremand på Sydfyn.
Så man skal nok tage hendes udsagn med et vist gran salt, selv
om herremændene på Fyn og
Langeland vist nok var ret virile
dengang.
Da jeg voksede op i staden Odense, var der heller ikke meget hav
i umiddelbar nærhed, og dog, for
i mange år af min barndom, startede bøhlandets marker ved
hækken i vores baghave, og selv
om man derfra ikke kunne se det,
ikke engang fra husets første sal,
var der kun en lille kilometer ned
til Odense Havn og kanal.
Godt nok ikke hav, men vand var
det, og dybt nok til at man kunne
svømme og sejle i det, og hvis
man drog ud af den lange gravede kanal, ja så kom man ud i
fjorden og igennem gabhullet ud
på det rigtige hav, og verden ville
så ingen ende tage.
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Jeg husker min far for at sige at
Vorherre holder hånden over små
drenge, ellers når de ikke at blive
voksne. Det forhindrede ham nu
ikke i at holde et vågent øje med
hvad der foregik og han var vel af
egen erfaring klar over hvor stor
tiltrækning vand i store mængder
kan have på menneskenes yngel.
Da hans førstefødte yderligere
var den yngste af gadens vågne
bande af rødder som huserede i
mark og skov, samt ved kanalens
mudrede bredder, placerede han
mig på maven på en taburet og
lærte mig med rettidig omhu
svømmetagene. Forkyndte derefter med høj og klar røst, at besøg
ved kanalens vande før man havde bevist at kunne svømme for
alvor, ville medføre mindst 1 røvfuld.
Det blev i hvert fald til en af slagsen, og det var fordi min fætter
Kurt og jeg under et besøg i en
fremmed mands fladbundede
pram, som letsindigt var efterladt
sjusket fortøjet ved kanalkanten,
begge to tog turen på hovedet ud
i kanalens absolut ikke kildeklare
vand. Tæt ved kanten bjergede vi
os let i land, men kunne ved
hjemkomsten ikke fremtrylle en
god forklaring på, hvordan det
var lykkedes os at blive dyngvåde
og forkomne uden at have været
på gale veje.
Min den gamle var en ordholdende mand. Jeg fik en god og varmende røvfuld, endda med livrem, og syntes det var brandhamrende uretfærdigt at fætter
Kurt slap. Dog måtte han over-
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7
være eksekutionen og det bekom
ham ilde.
Ihukommende livremmen kom
der gang i svømmeøvelserne i friluftsbadets irgrønne, klorduftende
vand, og da fatter havde kontrolleret at hans pode prustende klarede 50 meter bryst uden korkbælte eller andre flydemidler, var
der nu ikke nogen restriktioner.
Territoriet var frit tilgængeligt fra
havnen og til Stige Ø´s yderste
spids uden faderlig indblanding.
Vidunderlige dage var rødderne
enige om, men, men, det var ligesom der manglede noget. Et
var at man kunne svømme i
vand, men man kan også sejle på
det. Bare ikke uden en båd Nu
var det sådan i hine dage at sejlklubberne ikke gjorde i optimist
og ungdomsafdelinger. Så det at
komme ud at sejle i et rigtigt
sejlskib var uden for det muliges
rækkevidde, medmindre man var
barn af forældre der ejede en
båd, og dem var ikke ret mange
af.
Mindre måtte altså gøre det! En
mulighed var en kajak, men en
sådan kostede penge, og dem
flød det ikke med blandt arbejderkvarterets knægte.
Alligevel lykkedes det for et par
af de ældste af gutterne at få anskaffet sådan et apparat, og der
stod man så ene og forladt og
dybt misundelig, og så disse lykkens pamfiliusser forsvinde ud
mod fjordens vande.
Der skulle endda gå et par år inden det lysnede i den sag. Ganske vist havde jeg en byplads ef-
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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

SALG OG SERVICE

Håndværkervænget 6, Tved– 5700 SVENDBORG

Tlf. 62 22 89 11
www.leiflarsenmarine.dk
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ter skoletid, men mine forældre
havde den opfattelse, at et led i
børns opdragelse til gode samfundsborgere var at man lærte,
at man bidrog til den fælles
”husholdning” hvis man tjente
penge. Så af ugelønnen på 6 Kroner blev de 4 Kroner sat væk til
andre ting og de sidste 2 Kroner
var så mine lommepenge.
En brugt kajak kunne dengang
fås for omkring 125 Kroner, så
der var lang vej til målet. Heldigvis kom Folkekirken om man så
må sige til hjælp. Man blev jo
konfirmeret og fik af den grund
konfirmationsgaver, og jeg fortalte helt uden blusel til alle mulige
gavegiveremner, at det eneste
jeg ønskede mig var penge så jeg
kunne købe mig en kajak.
Sandelig om ikke min formue
kom op på 115 danske Kroner efter konfirmationen, så der kan
man se hvad spekulation i religion kan føre til, og det er jeg nok
ikke den eneste der har benyttet
sig af. Det lykkedes endda at få
fat i en kajak for de der 115, og
så blev jeg medlem af kajakklubben ”Pramdragerne”, som var
den ene af fire kajak-klubber
langs kanalen. Det stod på i et
par år, og i de år skete der desværre et generations skifte i kajakklubben. Det kunne så være
hvad det ville, hvis ikke det var
sådan at hele næste generation
stort set bestod af lille mig. Jeg
blev næsten den sidste Pramdrager, og det var ret så kedeligt. I
den situation er man moden til
forandringer, og her kommer Ole
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med Håret ind på scenen. Ole,
havde som hans tilnavn sagde ladet sit hår gro skulderlangt. Ikke
noget der i vore dage vækker opsigt, nu hvor langt hår, hængerøv
i bukserne, næseringe, og andre
smarte tilstande er ganske almindelige blandt nationens ungersvende; - men det gjorde det i
1949. Ole var ganske givet ikke
nogen svigermors ønskedrøm og
heller ikke mange andres. Læg
dertil at Ole var ualmindelig godt
begavet, luddoven, og var iøvrigt
revnende ligeglad med den offentlige mening, så enhver kan
forstå at Ole var en såre suspekt
person som unge mænd fra pæne
hjem ikke kunne omgås. Nå, men
det kunne jeg ikke tage mig af for
Ole havde et fortrin foran mange
andre. Ham og hans bror var
nemlig på en eller anden måde
blevet de lykkelige ejere af en 15
fods klinkbygget, catrigget spidsgatter lydende navnet ”Gønna”,
som jeg havde beundret på mine
ture som den enlige, sidste
”Pramdrager”. Det fortalte jeg Ole
da vi faldt snak en aften i vindstille ude på vandet, og Ole sagde, at jeg da gerne måtte komme
med ud at sejle med ham og
brormand, hvis jeg ellers ville opføre mig diplomatisk og afholde
mig fra upassende bemærkninger
om hans hårpragt.
Fortsættes i næste nummer.
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Når en drøm fødes…..
Azorerne retur af John Runge
Forberedelserne
Jeg stod en dag nede på Willemoesvej
ved mine svigerforældre og talte med
Jess fra Molich Frigg, SVA. De havde
et projekt kørende, hvor de ville sejle
til Lissabon og videre til Azorerne og
tilbage igen på 3 måneder. Vi talte lidt
om sikkerhed, og jeg lovede at se efter
en Emergency Position Indicating Radiobeacon (EPIRB), da jeg
mente at Lynettens Bådservice havde
en billig til salg. Vi talte også om, at
en IRIDIUM telefon (Sattelittelefon)
måske var en udmærket løsning, da
man jo så også kunne ringe hjem til
forholdsvis små penge. Jeg lovede at
se, hvad jeg kunne finde ud af.
Da jeg gik hjem, tænkte jeg over,
hvordan det kan være at nogle mennesker bare gør de ting vi andre synes er
så spændende. For mange år siden,
havde mine forældre en Sagitta 35.
Min far og jeg pønsede på at deltage i
en kapsejlads AZAB, Azorerene and
Back, som var en to-mandssejlads til
Azorerne. Det blev desværre aldrig til
noget. Jeg gik hjem og fortalte om det
gode projekt, og det skinnede vel rigeligt igennem, at jeg fandt projektet
yderst interessant. De næste dage undersøgte jeg lidt om de forskellige ting
og jeg fortsatte min snakken om det
fortrinlige projekt. Ingrid, fruen i huset, mente ligeledes at projektet var
interessant og vi talte om at FRIGGen
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jo havde lavet mange gode ture. Globusen blev drejet lidt rundt og med en
hurtig beregning var der ca. 1800 sm
hjem fra Azorerne. Med 5 knob 360
timer eller 15 døgn. Det var jo ikke
helt umuligt på en forlænget sommerferie. Mens drømmene fløj af sted på
små mågevinger og delfinerne strøg
om stævnene kunne jeg godt blive lidt
fjern i blikket. Ingrid lagde udmærket
mærke til, hvor tankerne dreje og når
man så lidt nærmere kortet så var det
ca. midt ude i Atlanterhavet og faktisk
kun 1400 sm fra Brunsbuttel ved Kielerkanalen. Ingrid mente, at jeg lige så
godt kunne se at komme af sted for det
havde jeg jo talt om i mange år. Hun
mente det sørme.

Da jeg mødte Jess et par uger senere
sagde jeg sådan lidt henkastet, at hvis
de havde brug for en gast hjem fra
Azorerne, så kunne det da godt være at
jeg var interesseret. Jess sagde næsten
top på Karstens, medejer af FRIGGen.
Karsten ringede da også troligt et par
dage efter og spurgte om det virkelig
var rigtigt, at jeg ville sejle med. Faktisk havde han en måske gast, sig selv
og så mig, hvis jeg altså virkelig havde
lyst. Der blev lige rykket på lidt ferie,
familien indstillede sig på at der i år
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Tegn et OK benzinkort
Få så tegnet det OK benzinkort !!

Ja, vi opfordrer endnu engang til at I alle tager en brochure i
havnehuset og får tegnet et bensinkort.!

STØT ungdomssejlerne og
tegn et benzinkort!
Junior og Optimistafdelingerne har
indgået en fordelagtig sponsoraftale
med OK Benzin, en aftale der principielt ikke har noget loft over, hvor
stort et beløb ungdomssejlerne vil kunne modtage årligt. Sponsoraftalen er
opbygget på den måde, at ungdomssejlerne har fået et pænt engangsbeløb i
forbindelse med indgåelse af aftalen,
men den resterende del af aftalen er
afhængig af, hvor mange benzinkort
ungdomssejlerne kan tegne. For at aftalen bliver en succes, har ungdomssejlerne derfor brug for DIN hjælp.
Næste gang du er i sejlklubben, har
du mulighed for, at tage en folder
(hænger på opslagstavlen ved herreomklædning), tegne et benzinkort og
dermed støtte ungdomssejlerne hver
gang du tanker.
Du skal være opmærksom på, at der på
kortet skal tankes min. 500 liter årligt
førend ungdomssejlerne modtager provision, så husk at tanke OK Benzin
hver gang! Du skal ligeledes være op-
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mærksom på, at det kun er på specielle
tegningsblanketter, at du støtter ungdomssejlerne.
For at få så megen støtte til ungdomssejlerne, vil du også kunne møde os
ved forskellige OK tankanlæg i Svendborg, idet aftalen åbner mulighed for,
at vi kan sælge TSK fordelskort på alle
OK´s stationer i Svendborg.
For god ordens skyld vil jeg nævne, at
du som bruger af et OK Benzinkort
tegnet via TSK, har de samme fordele
som på et almindeligt OK Benzinkort – dvs. at du tanker til markedets
laveste priser.
Har du allerede et OK Benzinkort,
men ønsker at støtte ungdomssejlerne
så kan dette også lade sig gøre uden at
tegne et nyt kort. Send en e-mail med
dit kortnummer og navn på kortet til
mikaeljuhl@mail.dk – så sørger vi for
resten.
Tak for hjælpen!
Optimistafdelingen
Mikael Juel
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Kom ud og prøv den nye Yaris
fra Toyota
- og bliv en af
Danmarks mest
tilfredse bilejere
Og få en 112 % i orden
biloplevelse

A/S Mogens Frederiksen
Odensevej 56 Tlf. 62 2120 04
www.nytoyota.svendborg.dk

Kim Christensen
Bergmannsvej 82
Tlf. 62 20 50 09

Spar tid og penge gør som
350.000 af vores kunder
I netbank får du nemt og bekvemt overblik over dine konti. Du kan fx se din saldo,
overføre penge mellem dine egne konti og betale regninger - alt sammen fra 6 morgen
til 2 nat. Gå ind på www. nordea.dk, eller kom ind til os og hør mere.

Centrumpladsen 8, 5700 Svendborg 62 21 52 21
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lige blev knap så meget fælle ferie. Jeg
tager flyveren den 7. august via Lissabon til São Miguel, Ponta Delgada.
Jeg er ved at organisere en låne telefon, så vi kan ringe hjem og fortælle
vores position og hvor mange m vi har
sejlet. Vi har haft møde hos Karsten
og vi er nu Karsten, 2x Bent og undertegnede der skal med på turen. Vi har
indtil videre planlagt, a sejle direkte til
Kielerkanalen, hvis vejret ellers tillader det. Forventeligt skulle der være
vestlige vinde styrke 4 ( 5-8 m/s), hvilket med lidt held skulle kunne give
noget mere end 5 knob til sådan en
lang slæde, som FRIGGen. Vi må jo
håbe at vi ikke skal sejle for motor he-

le vejen.
Vi har undersøgt muligheden for vejrkort, og det ser ud til, at det bedste vi
kan gøre er følge vejret i ugerne op til
hjemturen og så tage de sidste vejrkort
på afrejsedagen den 10. august fra en
netcafè i Ponta Delgada. En kortbølge
transistorradio burde forholdsvis tidligt kunne give os nogle vejrmeldinger
fra England, da fransk ikke lige er vores stærkeste side.
Hvis nogen skulle være interesseret i
Azorerne, er der en udmærket hjemmeside på
http://azores.dk/dkindex.htm

”SKØNNE QUINDER SØGER BÅDE”
Thurøs pigesejlere bliver flere og flere - i hvert fald flere end vi har gastepladser til. Så skulle du have lyst til at have et par hyggelige timer i godt selskab
med masser af quinder onsdag aftener i sejlsæsonen óg du har en sejlbåd - så
meld dig som skipper (mand som kvinde) eller bare som en, der gerne vil være
med ombord og lægge båd til.
Henvendelse til Janice L. Frænde tlf. 62 20 75 70 eller
mail: henrik-janice@mail.tele.dk"

Janice L. Frænde
Formand for pigerne TSK
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Vis hvor du kommer fra
Plaststander
til bilen m.v.
10,00 kr.
Alle bør have en!

Ingen hoveder
uden denne skønne cap.
Køb et par stykker.
Pris kun 50.00 kr.

Denne skønne badge i
guldtrækkeri kan erhverves
for den urimeligt lave pris af
65.00 kr.
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Hvad med et flot
stofmærke i
guld til busseronnen,
sweateren eller
jakken.
Pris 20.00 kr.

En flot lille nål
til reversen.
Ingen habit eller
jakke uden denne gyldne nål.
Pris kun
25.00 kr.

Intet skib fra Thurø Sejlklub
uden en stander under sallingen. Bør skiftes hvert år
Pris kun 50,00 kr.
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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

v/ Søren Andersen
Bodøvej 11
DK - 5600 Svendborg

Køl til X-70
•

Ballast og kontravægte

•

Udstødningsmanifolde

•

Udlejning af containere

Mangler du bolte, skruer, skiver eller møtrikker
i rustfri syrefast stål, kval. AISI-316, så har
Ørkild det absolut største lager i Svendborg!
Til fornuftige priser og ingen minimumskøb.
Tlf.: 62 22 02 84 - Fax: 62 22 02 83,
mail@oerkild.com - www.oerkeel.dk - www.oerkild.com
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THURØ SEJLKLUB’s VEDTÆGTER
§ 1.
NAVN OG STANDER
Stk. 1. Klubbens navn er Thurø Sejlklub (TSK).
Dens hjemsted er Svendborg Kommune.
Stk. 2. Klubbens stander har hvid bund, rød stjerne og blå kant.

§ 2.
FORMÅL
Stk. 1. Klubbens formål er at dyrke sejlsport, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt.
Endvidere at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar i klubben.
Stk. 2. Sejlklubbens opbygning tilsigter:
- at sikre medlemmers direkte indflydelse på såvel udvalg som bestyrelse.
- at skabe rammer for bredest mulig engagement blandt medlemmerne.
- at etablere uddannelse for sejlere.

§ 3.
MEDLEMSKAB AF ORGANISATION.
Stk. 1. Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og undergivet dennes love og
bestemmelser.

§ 4.
OPTAGELSE AF MEDLEMMERNE.
Stk. 1. Som medlem kan optages enhver, der er fyldt 6 år.
Stk. 2. Optagelse af umyndige medlemmer kræver tillige samtykke fra
forældre/værge.
§ 5.
KONTINGENT.
Stk. 1. Klubbens kontingenter, der opkræves 1 gang om året, fastsættes på den
ordinære generalforsamling.
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Kontingentet forfalder til betaling senest 15. februar.
§ 6.
UDMELDELSE, EKSKLUSION.
Stk. 1. Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker til kassereren .
Stk. 2. Når et medlem er i kontingentrestance, kan kassereren med mindst 8
dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende.
Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny
som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.
Stk. 3. Iøvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver
anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog at mindst 2/3
af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusion.
Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft
lejlighed til at fremføre sit forsvar, og medlemmet kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling.
Endelig kan et medlem ekskluderes, når det efter forslag af mindst 5% af
alle medlemmer vedtages på en generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en
eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende
medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn, før generalforsamlingen afholdes, ligesom medlemmet har adgang til denne, med ret til at
forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt
punkt på dagordenen.
Generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet,
som ved ændring af klubbens vedtægter, jf. § 17.
Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

§ 7.
ORDINÆR GENERALFORSAMLING.
Stk. 1. Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter
foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.
Stk. 2. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i januar måned,
indkaldes med mindst 3 ugers varsel.
Stk. 3. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
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SVENDBORG RIGGER

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

62 21 31 94.
Fax: 62 20 19 50.

Strandberghus
Type 2
www.strandberghus.dk

Martin Strandberg Tømrer -

Snedker

Alleen 16 5883 Oure Tlf. 40 33 30 43
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Stk. 4. Stemmeret har alle medlemmer over 18 år, der har været medlem af
klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i
kontingentrestance.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
§ 8.
DAGSORDEN.
Stk. 1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende
punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år indeholdende samtlige
udvalgsberetninger til godkendelse.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Forelæggelse af klubbens budget- og aktivitetsplaner frem til den
næste ordinære generalforsamling samt fastsættelse af kontingent for
samme periode.
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
6. Valg af formand og næstformand.
7. Valg af sekretær.
8. Valg af kasserer.
9. Godkendelse af udvalgsformænd som bestyrelsesmedlemmer efter
indstilling fra årsmøderne.
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, der alle skal være
regnskabskyndige.
11. Eventuelt.

§ 9.
GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE M.V.
Stk. 1. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, som ikke må være medlem af
bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.
Stk. 2. Dirigenten bestemmer afstemningsmetoden. Dog skal afstemning og valg
på begæring af 5 stemmeberettigede medlemmer, foregå skriftligt.
Stk. 3. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jf.
dog § 17 og § 18. Dog kræver generalforsamlings beslutning om eksklusion samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægter, jf. § 17.
Stk. 4. Generalforsamlings beslutninger indføres i en protokol, hvori også referat
af beretninger og forhandlinger optages i det omfang dirigenten bestemmer.
Protokollen underskrives af dirigenten.

Gambøtposten Nr 3. 2006 ...
side 19

2. maj 2006 19:59
Opsætning

20

Thurø Sejlklub

§ 10.
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamling afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7.
§ 11.
BESTYRELSE.
Stk. 1. Bestyrelsen består af:
Formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren, udvalgsformændene.
Formand, næstformand, kasserer og sekretær og hvert godkendt udvalg
har hver 1 stemme.
Stk. 2. Bestyrelsens opgaver:
- fastlægger på grundlag af generalforsamlingens beslutninger klubbens
planer, budgetter og resourceforbrug.
- foretager den langsigtede planlægning på baggrund af oplæg fra udvalgene og henstillinger fra generalforsamlingen.
Stk. 3. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.
Stk. 4. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens
medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede.
I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme
afgørende.
Stk. 5. Ved formandens fravær indtræder næstformanden i hans sted.
Stk. 6. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
Stk. 7. Klubben tegnes af bestyrelsen ved formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af enten formand eller kasserer.
I specielle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom
eller løsøre, kræves en godkendelse af generalforsamlingen.
§ 12.
HÆFTELSE.
Stk. 1. Klubbens medlemmer, udvalgenes medlemmer og bestyrelsesmedlemmer
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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
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hæfter ikke personligt for de for klubben indgåede forpligtigelser, for
hvilke klubben alene hæfter med den respektive formue.
Stk. 2. Klubbens medlemmer har ikke økonomisk forpligtigelse overfor klubben
ud over kontingentforpligtigelsen og eventuelt broleje eller pladsleje.
Stk. 3. Klubbens medlemmer har ikke krav på nogen del af klubbens formue eller udbytte af nogen art.

§ 13.
VALG.
Stk. 1. Formand, næstformand, sekretær og kasserer vælges for 2 år ad gangen
forskudt, så næstformand og kasserer vælges i år med ulige årstal og formand og sekretær i år med lige årstal.
Stk. 2. Kun stemmeberettigede medlemmer over 18 år er valgbare til bestyrelsen.
Stk. 3. Ved indtrædende ledighed i valgperiodens løb supplerer bestyrelsen sig
selv. Bestyrelsens valg af suppleant skal godkendes på den førstkommen
de generalforsamling.

§ 14.
ÅRSMØDE/UDVALG/VALG.
Stk. 1. Til varetagelse af klubarbejdet/aktiviteter nedsættes på bestyrelsens for
anledning mindst følgende stående udvalg:
1.1. Optimistudvalget (min. 5 forældrerepræsentanter + 2 aktive optimister).
1.2. Juniorudvalget (min. 2 aktive over 21 år).
1.3. Sejlads- og aktivitetsudvalget.
1.4. Udvalg for broer.
1.5. Udvalg for klubhuse og anlæg.
1.6. Udvalg for pigesejlads.
1.7. Bladudvalg.
1.8. Mini12mtr udvalg.
1.9. Solingudvalg
Stk. 2. Medlemmer i de stående udvalg (og evt. andre udvalg) vælges på årsmøderne bortset fra udvalgsformændene, som vælges på generalforsamlingen efter indstilling fra årsmøderne.
Stk. 3. Årsmøderne afholdes hvert år inden 1. januar, efter indkaldelse af udvalget, og vælger mindst 2 medlemmer (udover at indstille formanden for
generalforsamlingens godkendelse) som sekretær og kasserer (som skal
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være myndig) i udvalget.
Stk. 4. Udvalgene bearbejder såvel kort- og langsigtede aktivitetsplaner. Foreløbigt driftsregnskab og budgetforslag, godkendt af årsmøderne, afleveres
til bestyrelsen senest 1. december.
Stk. 5. Hvis der omkring en medlemsaktivitet er tilstrækkelig stor interesse, kan
bestyrelsen selv - eller på opfordring af medlemsgruppen efter afholdelse
af et årsmøde - oprette et udvalg til styring af aktiviteten. Dette udvalgs
formand indtræder straks i bestyrelsen. Udvalget har først stemmeret heri,
når den førstkommende generalforsamling har godkendt udvalget.

§ 15.
REGNSKAB.
Stk. 1. Klubbens regnskabsår er 1. januar til 31. december.
Stk. 2. Bestyrelsen skal inden 10. januar afgive driftsregnskab for det foregående
år og status pr. 31. december til revisorerne.
Stk. 3. Driftsregnskab og status forelægges, sammen med samme års budgettal,
den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet
med revisorernes påtegning.
Stk. 4. Driftsregnskab og status skal være tilgængelige for klubbens medlemmer
den sidste uge før den ordinære generalforsamlings afholdelse.

§ 16.
REVISION.
Stk. 1. På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 kritiske
og regnskabskyndige revisorer samt 1 revisorsuppleant, jf. § 8.
Revisorerne skal hvert år fra regnskabets modtagelse til 14 dage før
generalforsamlingens afholdelse gennemgå det samlede regnskab og på
se, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskabet og status forsynes med
påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regn
skab og beholdninger.

§ 17.
VEDTÆGTSÆNDRINGER.
Stk. 1. Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når
mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når
mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
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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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Stk. 2. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde en ny
generalforsamling.
Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for
forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede
medlemmer, der er til stede.

§ 18.
KLUBBENS OPHÆVELSE.
Stk. 1. Bestemmelse om klubbens ophævelse kan kun tages på en i dette øjemed,
særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 2. Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens
stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse
kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
Stk. 3. På generalforsamling træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog således
at simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt.
I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål.

§ 19.
Vedtagelse og ændringer
Vedtægterne, der er vedtaget på generalforsamlingen den 28. december
1988, træder i kraft fra samme dato.
Vedtægterne er ændret på ekstraordinær generalforsamling den 12. Januar 1994.
Vedtægterne er ændret på ekstraordinær generalforsamling den 2. marts
2006.
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Østr e Ha vne vej 33 5700 Sve nd borg
62 21 70 38

Kom ind og se vort
store udvalg af
tovværk, ankre,
toiletter, gummibåde, sejlertøj 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 tlf. 40 21 70 38
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Venteliste til broplads
1.
2.
186
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Jørn Faistrup, medl. 67
Knud Winther Nielsen, medl.
Ib Oldrup, medl. 192
Christian Henriksen, medl. 96
Per Hansen, medl. 34
Jan Jensen, medl. 122
Peter Ovesen, medl. 20
Finn Jebjerg, medl. 82
Birgitte Kristensen, medl. 65
Kim Wichmann, medl. 273
Niels Mosberg, medl. 322
Allan Schmeltz, medl. 29
Mariane Egedal, medl. 56
John Erik Jessen, medl. 138
Henrik Bo Frænde, medl. 361
Nick Bo Bünger, medl. 25
Vagn Pedersen, medl. 201
Roald Kristoffersen, medl. 389
Aage Sørensen, medl. 442
Lisbeth Olrik, medl. 228
Anne-Dorthe Andersen, 411
Keld Andersen, medl. 12
Esben Fischer, medl. 55
Dennis Schmidt, medl. 124
Erik Garne Thomsen, medl.
158
Inger Anhøj, medl. 84
Hans Peter Gere, medl. 2
Vagner K. Nielsen, medl. 169
Kai Mortensen, medl. 264
Jesper Mortensen, medl. 139
Arne Andersen, medl. 362
Kaj Hansen, medl. 161
Yvonne Albertsen, medl. 37
Dorthe List Nielsen, medl. 69
Susanne Haldager, medl. 14
Boy H. Christensen, medl. 310
Aage Skjold Hansen, medl. 21
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
83
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
356

01. februar 2006
Michael Nørgaard, medl. 178
Helle Hasle, medl. 323
Ulla-Britt Lyman, medl. 286
Bent Stub Henriksen, medl.
357
Erik Johansen, medl. 407
Michael Vinther, medl. 241
Frede Bastholm Hansen,medl.
Leif Nielsen, medl. 281
Tage Huusfeldt, medl. 104
Palle Bendix Jensen, medl. 149
Carl H. Jensen, medl. 117
Peter Andersen, medl. 91
Poul Erik Steffensen, medl. 267
John Runge, medl. 141
Carl Kristian Dohse, medl. 233
Søren Bjerrum, medl. 469
Jeppe Søndergaard, medl. 133
Michael Olesen, medl. 79
Jørn Jespersen, medl. 216
Lars Mathiesen, medl. 10
Martin Schjeldahl, medl. 331
Mette Veber, medl. 342
Mette Holme, medl. 3
Jan Knudsen, medl. 280
Lars Holden, medl. 164
Peder Rønnow Pedersen,298
Rene Petersen, medl. 106
Simon Bünger, medl. 177
Hanne Moritzen, medl. 52
Torben Kruse, medl. 58
Kurt Sørensen, medl. 445
Lotte Knudsen, medl. 32
Karsten Lund, medl. 303
Peter Christian Pedersen, 119
Eva Martensen-Larsen, medl.
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Kramkisten er for dig, der lige har noget du står og mangler, eller har for
meget af.
Det er gratis, og er tit bedre end blot at hænge en seddel op i havnehuset.
Så derfor, henvend dig trygt til bladudvalget, vi kommer evt. også og fo-

Junior sejlertøj
str. 160 god kvalitet - sælges for kun 500 kr.
Jakke og bukser med seler - farve rød/sort og
med reflekser, mærke Sail Xtreme.
Kun brugt 1 sæson er som nyt.
Henvendelse på tlf. 62 21 88 64 efter kl. 18.00

Vil I dele en sejlbåd?
Vi er en familie, som har planer om at købe en int. 806. Vi har ikke brug for den
hele tiden og vil derfor gerne dele den med en anden person/familie.
Er du/I interesseret henv. til:
Arne Bruun & Lotte Knudsen
Tlf. 6220-5134
E-mail: Sigurd@os.dk
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ALT TIL LYSTSEJLEREN OG FRITIDSFISKEREN

HAVNENS MARITIME BUTIK

Jessens Mole 3.

Tlf. 62 21 52 06

Gambøtposten Nr 3. 2006 ...
side 32

2. maj 2006 19:59
Opsætning

