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Thurø Sejlklub   

Nr. 1 januar/februar 2008 

Godt nytår 
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Den store årlige bowlingkonkurrenceDen store årlige bowlingkonkurrence                                      
Afholdes torsdag d. 21. februar Kl.18:00 i Bowl `n`FunAfholdes torsdag d. 21. februar Kl.18:00 i Bowl `n`Fun  
Nyborgvej 4 her i staden.Nyborgvej 4 her i staden.  
                                          
Først spiser vi den gode store buffet så ingen behøver at Først spiser vi den gode store buffet så ingen behøver at 
lave aftensmad den aften, og derpå bowler vi.lave aftensmad den aften, og derpå bowler vi.  
Der er igen i år fine præmier til bedste bowler på hver Der er igen i år fine præmier til bedste bowler på hver   
bane, og der foreløbig reserveret 5 af slagsen.bane, og der foreløbig reserveret 5 af slagsen.  
          
De der har været med før behøver ikke mere introduktion, De der har været med før behøver ikke mere introduktion,   
--  og til dem der ikke har været med før er kun at sige: og til dem der ikke har været med før er kun at sige:  
Kom og hyg jer sammen med de andre hyggelige fra Kom og hyg jer sammen med de andre hyggelige fra   
sejlklubben, og få en god afslutning på en mørk og kold sejlklubben, og få en god afslutning på en mørk og kold 
februardag.februardag.      

Hele aftenen koster Kr. 119 + skoleje Kr. 12, pr. person.Hele aftenen koster Kr. 119 + skoleje Kr. 12, pr. person.    

Tilmelding senest 9. februar på tlf. 62 22 14 59, eller påTilmelding senest 9. februar på tlf. 62 22 14 59, eller på    
ee -- mail adr:  erlingst@stofanet.dkmail adr:  erlingst@stofanet.dk    

Eller hvad med at melde til hos mig lige efter generalfor-Eller hvad med at melde til hos mig lige efter generalfor-
samlingen, for der kommer du jo alligevel.samlingen, for der kommer du jo alligevel.    

På aktivitetsudvalgets vegne.På aktivitetsudvalgets vegne.    

Erling Steffensen   Erling Steffensen     
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Bestyrelse 

    

Formand Bjarne Skov Abildgårdsvej 21 
bs@toyota-svendborg.dk 

Thurø 6221 88 64 

Næstformand Ingeborg Andersen Frodevænget 2 
iia@vestas.com 

Thurø 62207160  

Kasserer Lars Løvschall Hyldebærvænget 4 
llo@kmd.dk 

Thurø 6220 6208 

Sekretær Annie Ovesen Thoresvej 10 
a.ovesen@mail.tele.dk 

Thurø 6220 7202  

Udvalg 

    

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 Jan Frandsen Askevænget 6 
jan.frandsen@newmail.dk 

Thurø          
62206686 

Aktiviteter Ole Jensen Hjaltesvej 8 
Miss.thilde@thuroemail.dk 

Thurø 6220 5397   

Soling / Jolle Ib Oldrup Hjaltesvej 12 
oldrup@post.tele.dk 

Thurø 6220 6412 

Blad John Runge Blåbyvej 1b 
John.Runge@get2net.dk 

Thurø 6220 7096 
2362 4884 

Juniorer Jan Christensen Solsortvej 13 
Janchristensen@live.dk 

Thurø 6220 7305 

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 Tomas Kristensen Rolf Krakesvej 4 
Info@baadsyn.dk 

Thurø 20201855 

Thurø Sejlklub Egely         
Gambøtvej 25  Thurø 
5700Svendborg  

Tlf. 6220 5653 
tsk@mail.dk 
www.thuroesejlklub.dk 

 

http://www.thuroesejlklub.dk
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Se klubbens hjemmeside på   www.thuroesejlklub.dk   

 Januar   
Sejlads i Skotland. Foredrag af Mogens Termansen    
den 16. Januar kl. 1900 i Egely    

Generalforsamling.    
Søndag den 27. januar 2008 kl.10:00 i Egely    

        

 Februar   

Bovlingaften. Torsdag den 21. Februar kl. 18. Se inde i bladet.    

Junior , handicap  og andre sejlere. Torsdag den 7 februar   

kl. 1900 i Egely. Sammenkomst om sejlads. 

Næste måneders aktiviteter 

OBS:  DEADLINE  næste blad   26. februar

 

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.  

Indlæg er meget velkomne, men vi vil opfordre til at billeder pakkes bedst 
 muligt eller brændes på en CD og enten mailes på tsk@mail.dk inden deadline 
eller sendes med posten til formanden for bladudvalget 2 dage inden deadline  

Læg mærke til den NYE hjemmeside www.thuroesejlklub.dk  

Alle henvendelser vedrørende Gambøtposten skal ske til formanden  
John Runge Tlf. 62 20 70 96  Mobil  nr. 23 62 48 84 
Indlæg afleveres til: tsk@mail.dk 

http://www.thuroesejlklub.dk
http://www.thuroesejlklub.dk


 
5 Thurø Sejlklub    

Formandens beretning for året 2007

  

For mig er Thurø Sejlklub som en båd, hvis den 
ligger stille begror den, derfor er det vigtigt at 
vi hele tiden er i bevægelse, det har da heller 
ikke været noget problem, der er altid noget at 
tage fat i.   

Året startede med indvielse af vores ny reno-
verede klubhus Egely, som vi har taget i brug, 
nyt køkken nye toiletter m.m.. Ved havnen fik 
vi lavet et dejligt nyt kontor med en fantastisk 
udsigt over Thurøbund. Der skal lyde en stor 
tak til alle dem som har gjort det muligt, nu 
gælder det bare om passe godt på det, så det kan holde i mange år ud i 
fremtiden.   

Vi blev indkaldt til årets generalforsamling i Dansk Sejl Union, her var 
der meget oppe at vende, blandt andet blev der udnævnt de klubber 
som var handicap venlige klubber, her blev vi ikke nævnt så jeg måtte 
ligge rejse mig op for at fortælle om vores aktiviteter med de handicap-
pede, efter denne information blev vi også udnævnt som handicap ven-
lig klub og center for handicapsejlads på Fyn, så det var jo bare super. 
Det der ikke er godt, er at vi ikke har hørt en lyd fra Dansk Sejl Union 
siden. Da Jeg konstaterede at Svendborg var udnævnt til handicap ven-
lig kommune og da jeg havde været nede at hjælp i handicap afd. hvor 
jeg konstaterede hvor dårligt det står til med vores forhold og materiel, 
fik vi sat i værk, at vi nu søger ved Svendborg Kommune om en kom-
plet renovering af alle vores faciliteter til handicap afd. så vi håber det 
bedste.   

Så indkaldte Ole Ingemann til generalforsamling Fyns kreds, der var nu 
ikke meget på programmet, så det er nok et spørgsmål om man ikke 
lige så godt kan nedlægge dette udvalg under Dansk Sejl Union, der er 
simpelthen for langt til Dansk Sejl Unions top.   

Den årlige Pinsetur gik til Lohals på den nordlige Langeland, det var ik-
ke det bedste vejr der oppe, men det blev bedre og vi havde nogle go-
de dage med dans og musik samt noget super god mad, her skal der 
lyde en stor tak til dem som stod for det gode arrangement   

Vi giver ordet til  formandenVi giver ordet til  formandenVi giver ordet til  formanden   



6 Thurø Sejlklub 

Vores aftensejladser startede med et brag: 50-60 startende både det 
er bare super, vi flyttede hele den store kulinariske mad oplevelse fra 
Egely ned ved havnehuset i håbet om at flere ville deltag i det sociale 
samvær efter sejladserne, men jeg tror folk har travlt med at komme 
hjem, efter at de har været ude at sejle, vi har jo alle en travl hverdag.   

Aktivitets udvalget har afholdt Danmarks mesterskab for Albin X press 
på Lunkebugten, alt var som sædvane super, alt klappede og vejret var 
super godt. Økonomien holdt også pænt sammen, så et stort skulder-
klap til alle dem som hjalp til den weekend.   

Broudvalget var på banen med en dejlig grillaften med sang og masser 
af god medbragt mad, alle hyggede sig og havde en dejlig aften. Vi har 
søgt om forlængelse af vores broer hos farvandsdirektoratet og Svend-
borg kommune, det har vi nu fået, her efter indkaldte vi bestyrelsen til 
at overvære broudvalgetes årsmøde for der at beslutte hvilken løsning 
der skulle vælges til udvidelsen af broerne det blev træpæle til bro og 
borerør til fortøjningspæle. Arbejdet er sat i gang og forventes færdigt 
sidst i aprilmåned, prisen er Ca.250.000Kr.+moms som vi betaler ved 
at tage pengene fra vores kassekredit.   

Vores optimistafd. har stadig masser af succes, der er masse af dejlige 
unger der sejler, leger, bader og får en god oplevelse ved det at være 
en del af Thurø sejlklub, det skulle jo gerne være dem som kører vores 
klub videre. Der har været mange stævner rundt i Danmark og også i 
udlandet hvor vi har haft deltagere, men noget af det jeg bedst husker 
er det årlige kredsmesterskab/Sydbank Cup her var der 105 tilmeldte 
både, alle havde en dejlig Weekend og vejret var super godt. Her skal 
lyde et meget stort tak til alle der hjalp til og ikke mindst til Jan Frand-
sen og hans familie for den kæmpe store indsats de har ydet for vores 
klub. TAK  
Pigeudvalget har som sædvanligt haft mange deltagere til onsdagssej-
ladserne. Når de har været ude at sejle er der som regel en helt lille 
fest ved havnehuset.  Det er da bare dejligt! at I piger bare kan det 
med det sociale samvær. Vi glæder os til jeres 25 års jubilæum 2008.   

Bjarne O. Skov  

Formand 
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Indkaldelse til ordinær   

     generalforsamling i Thurø Sejlklub 

Søndag den 27. januar 2008 kl.10:00 

   I Klubhuset Egely  

Dagsorden for Generalforsamlingen  

   i henhold til vedtægterne     

Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde  
senest 14 dage før generalforsamlingens  afholdelse.   

Der er morgenmad og kaffe fra kl. 9:00
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En nytårshilsen til pigesejlerne og alle vores hjælpere  

Det er den tid på året  mørkt trist og af og til lidt surt  men julen og nyt-
året står for døren, det er jo en dejligt tid, så har vi noget at glæde os til 

 

ligesom i foråret når bådene skal i vandet. Men måske og ja ganske sand-
synligt: Det der med jul og nytår er nok allerede overstået, når I læser dette. 
Så vil jeg håbe, at I havde en rigtig god jul og kom godt ind i det nye år. 
Jeg vil gerne sige tak til alle som har givet en hånd med i pigeregi i 2007 

 

og det er rigtig mange. Tak skal I ha . 

  

Jeg håber, at rigtig mange igen vil bakke os op i 2008 
både med at ligge båd til 
med at sejle i bådene og deltage i pigesejlads 
med en hjælpende hånd til kapsejladserne og alt det andet vi plejer at få   
hjælp til 

     og så ikke mindst til pigernes jubilæumsarrangement i weekenden den 
21.-22. juni 2008. Sæt allerede nu kryds i kalenderen alle mand og 
kvinder  der skal vi have en kanonweekend. Vi arbejder med rigtig 
mange forskellige ting  og dem skal I nok høre mere om, når tiden sig 
nærmer.   (se så - nu har vi igen noget at glæde os til..  )  

Først skal vi dog se om vi kan får et vintermøde for pigerne på benene  vi 
arbejder på sagen til omkring uge 9-10 eller 11.  

Derefter er der såmænd ikke så længe til sidste onsdag i april, hvor vi sæd-
vanen tro starter op igen pigeregi.  

Nyd vinteren og dens luner  men glæd jer til sejlersæson 2008  med pi-
gernes 25 års jubilæum som midtvejsmærke.   

Mange sejlerhilsner 
Janice L. Frænde 
Pigesejlerformand. 
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HP  MARKED 
V/ Hans Petersen 
Bergmannsvej 112 Thurø 
Tlf./Fax 62 20 55 22  

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

vi har det 
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Pigesejlerne   
25 år på vandet    

Pigernes jubilæum 2008  

Så er tiden løbet rigtig stærkt også i Pigeudvalget. Hvem skulle have troet at de 
nu er 25 år siden at dette udvalg blev en fast forankret del af Thurø Sejlklubs 
medlemsskare. Ved årets start var vi ca. 80 piger, der var tilmeldt til pigesejlads i 
TSK regi. Ikke dårligt.  

Pigerne vil gerne markere jubilæet og lægger op til en Jubilæumsweekend næste 
år. Her er det meningen at vi skal have et brag af en fest- / oplevelses weekend. 
Weekenden er afsat til den 21-22/6-08. Efter aftale med Fynskredsens formand 

 

Ole Ingemann - bliver starten afholdelse af Hyæneræset.  Dette skulle efter tur 
have været SAS, men de får så blot tur i 2009.  

Efter sejladsen vil vi afholde en festaften i et stort telt på pladsen. Her er alle vel-
komne til dette arrangement  såvel nye som gamle pigesejlere samt medlemmer 
af hele klubben. Ingen skal føle sig forbigået her. Om søndagen lægger vi op til 
aktivitet på pladsen  på vandet og i det hele taget er her lagt op til fest og ballade 
over hele weekenden.  

Vi har nedsat et Jubilæumsudvalg som arbejder med rammerne og I vil løbende 
blive holdt underrettet på hjemmesiden og i Gambøtposten.  
Vi kunne tænke os at lave et lille Jubilæumsskrift. Hvis du ligger inde med gamle 
billeder, sjove episoder fra den tidligste start, vil vi meget gerne have disse, som 
så kunne blive en del af vores Jubilæumsskrift.  

Med denne lille info ønsker jeg jer alle et godt nytår og håber på mange gode 
stunder i det nye år.  

Ingeborg  Jubilæumsudvalget i Pigeudvalget TSK. 
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Sejlads i Skotland  

Mogens Termansen kommer og fortæller om sejlads i Skotland. Mogens 
har sammn med sin kone siden 2000 sejlet i Skotland,- de første 2 år i hen-
holdsvis 1½ og 2½ måned. I 2002 sejlede de i Skotland i 4 måneder, hvor-
efter de fik fast broplads i Craobh Marina på den skotske vestkyst. Siden 
har de hvert år levet i båden i 6 måneder og med udgangspunkt fra Craobh 
Marina sejlet i Skotland. 
Mogens vil i sit foredrag kort berøre sejlads over Nordsøen og detailleret 
fortælle om sejlads gennem Caledonian Canal på den skotske vestkyst 
(som er deres primære sejladsområde), på Clyde og til Orkney. Han vil 
komme lidt ind på den skotske historie,- og frem for alt vil han vise bille-
der.  Ved sejlads i Skotland bevæger man sig fra det ene fantastiske 
smukke område til det andet. Der er et enestående dyreliv, og sejlmæssigt 
er der dejlig mange udfordringer blandt andet strøm og tidevand. 
Mød op i Egely onsdag d. 16. januar kl. 19:00, og få 2 timers oplevelser. 
Entre: 20 kr. (men så er der også lidt godt til ganen!)  

         GODT NYTÅR!  
    Og på gensyn den 16. 1.   

        Hilsen 
        Aktivitetsudvalget    

        Thurø Sejlklub søger Bladudvalgsformand   

Har du lyst til at være med til at drive bladudvalget og hjemmesiden, hvor 
Lise Madsen og Erling Steffensen giver gode hænder med, så er tiden inde 
nu til et formandsskift. Det indebærer mulighed for udvikling af kommuni-
kationen mellem og ud til medlemmer, interessenter og annoncører til gavn 
for klubben. Jeg mener der er mange gode opgaver der ligger for bladud-
valget, så hvis du ønsker et frivilligt job med muligheder, så er det bare 
med at melde ind. Der er brug for dig. 

Interesseret? Så ring 23624884 eller e-mail rungejohn@hotmail.com

  

Eller til formanden 



 
13 Thurø Sejlklub 

Tlf.: 62 22 02 84 -   Fax: 62 22 02 83,  
mail@oerkild.com -  www.oerkeel.dk -  www.oerkild.com 

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.  

Vi støber alt i bly 

Udstødningsmanifolde 

Udlejning af containere 

v/ Søren Andersen   
Bodøvej 11 
DK-  5600 Svendborg  

Bulb til 

Granada 31   

http://www.oerkeel.dk
http://www.oerkild.com


14 Thurø Sejlklub 

Kim Christensen 
Bergmannsvej 82 
Tlf. 62 20 50 09 

Spar tid og penge gør som 350.000 
af vores kunder 

Centrumpladsen 8,  5700 Svendborg   62 21 52 21 

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. 

Kom ud og prøv den nye Yaris 
fra Toyota          

   Og få en 112 % i orden 
   biloplevelse  

 

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

- og bliv en af 
Danmarks mest 
tilfredse bilejere 

http://www.nytoyota.svendborg.dk
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Broudvalgets årsberetning for 2007 
Dette forår startede jo som de andre med de sædvanlige ting der skal gøres 
om foråret. Så som pladsfordeling, smøring af broer, isætning af gæstebøjer 
og søsætning af bådene.  
Udover det kom Per Skytte også og fik vor østbro hejst op på nogle nye pæle 
så den var til at gå på igen, så man ikke blev søsyg. Vi tog også fat på at få 
gangbroerne ved handikapbådene gjort i stand så de var forsvarlige at gå på. 
Dem skal vi nu have gjort noget mere ved her til foråret igen.  
Den 22. juni tog broudvalget initiativ til at prøve at arrangere en grillaften, 
for at skabe et socialt arrangement i klubben. Det var der mange der syndes 
var en god ide og der var ca. 35 klubmedlemmer på grillpladsen den aften. 
Der blev sunget og hygget. En god aften syndes alle. Vi har mod på at prøve 
igen næste år og håber så vi måske bliver 100. 
Vor ansøgning til Kystdirektoratet om forlængelse af broerne og at slå pæle i 
stedet for gæstebøjerne er nu afsluttet. I august fik vi svar. Pælene mod øst 
fik vi ikke lov til. Men vi har fået lov til at forlænge broerne med 13 meter.  
Broudvalget har drøftet hvad vi nu skal prioritere at gøre ved broerne først. 
Forny de eksisterende broer som efterhånden trænger, eller forlænge, eller det 
hele på en gang. Vi er nået til at anbefale at vi starter med at forlænge broer-
ne nu i denne vinter. Derved tilgodeser vi dem der står på ventelisten for at få 
plads. Så vil vi bruge vinteren på at prøve og søge fonde til hjælp til broerne. 
Vi mener det er forsvarligt at vente til næste vinter med at påbegynde forny-
elsen at broerne. Hvis der knækker en pæl eller to er det forholdsvis enkelt at 
ordne midlertidigt   Broudvalget har også besluttet at de nye broer skal være 
lidt højere end de gamle. 
Det har også været på tale at gå over til flydebroer. Men med de priser vi har 
indhentet ser det ud til at være over dobbelt så dyrt som at slå pæle. Plus at 
det anbefales at de skal være 3 m. brede, hvis de skal ligge roligt når det blæ-
ser.  
Lørdag den 14. oktober var der optagning af både, men 2 dage før fik vi at 
vide at kranen ikke måtte kører ned af bakken. Så i første omgang måtte vi 
aflyse al optagning. Men det er så siden alligevel lykkes at få 25 både op ved 
hjælp af Bjernes traktorvogn. 
I skrivende stund er der nu slået en spuns langs en del af bakken, men vi ved 
endnu ikke om kranen igen får lov til at køre på vejen, så måske skal søsæt-
ning og optagningen fremover ske med traktor og vogn. 
Til slut vil jeg takke udvalget for godt samarbejde.  
Kim Isager 
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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 

   

Oliefyr & gasservice 
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Lykken 
gudinde 
Lærke,  

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 

info@havnens-marine-service.dk   -    www.havnens-marine-service.dk 

http://www.havnens-marine-service.dk
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Årsmøde i Husudvalget d. 27 november 2007

  

For Husudvalget har starten af 2007 været præget af færdiggørelse af ombygningen 
af Egely og kontoret i havnehuset. Egely blev taget i brug til Thurø Sejlklubs gene-
ralforsamling, og derefter var der klar til udlån og klubaktiviteter.  
Kontoret i havnehuset var færdigt til påske. Hen over sommeren blev der foretaget 
lidt vedligehold, udskiftning af udendørslampe på Egely, og maling af skorstenen, 
og planen er at få igangsat maling af døre i havnehuset. Ligeledes er planen for 
kommende aktiviteter at udskifte pælene omkring gangbroen ved havnehuset, at 
male facaden på havnehuset, og så vil vi se på hvordan vi eventuelt kan afmærke 
vandhanerne på jollernes slæbested, evt. neonfarve eller inddækning. 
Rengøringen i havnehuset har også i sommer været foretaget af Absolut Rengøring. 
Dette har været upåklageligt, godt det samme fordi vi har engageret Absolut rengø-
ring for 2008 også. 
Rengøringen af Egely foregår i turnus mellem klubbens udvalg, en gang hver må-
ned. En del kritik af rengøringens kvalitet har medført at udvalgene strammer sig 
bedre an. Dette frem for at betale et rengøringsselskab for denne ydelse. 
I Egely er igangsat opmærkning af skuffer og skabe samt optælling og supplering 
af service m.m. 
Udlånet at Egely har været godt. Vi har i Husudvalget besluttet at reservationer af 
Egely kan foregå for indeværende år, + 2 år frem. Dette for bedre at kunne styre 
udlånet og undgå reservationer både 4 og 5år frem i tiden. Det er et klubhus og ik-
ke et forsamlingshus. 
Ligeledes vil lånere af huset også opdage at ikke alt hvad man kunne ønske sig er 
til rådighed til det påtænkte arrangement. Men, igen klubhus ikke forsamlingshus, 
lånerne er meget velkomne til at låne nøglen i god tid forinden og se hvad er der til 
rådighed, og hvad de selv skal medbringe derudover. 
I det forløbne år er Mette Holme og Vagner Nielsen udtrådt af Husudvalget. Mette 
har fået nye opgaver og Vagner er flyttet fra byen, men i stedet er Steen Brøndsted 
indtrådt som nyt medlem i Husudvalget. Velkommen til Steen. 
Også i det forløbne år har Seniorgruppen været aktive omkring Thurø Sejlklubs 
huse og området på havnen. Tak til Seniorgruppen for deres indsats for at få områ-
det til at se indbydende ud for klubbens brugere og gæster. 
Jeg vil takke husudvalgets nuværende og afgåede medlemmer for godt og kon-
struktivt samarbejde i det forløbne år. Jeg har stående Deapokalen, som jeg modtog 
ved sidste generalforsamling. Hver gang jeg ser den, tænker jeg på det teamwork, 
opbakning, interesse og glæde der udfoldede sig ved planlægning, præsentation og 
gennemførelse af ombygningsprojektet for Egely. Jeg er klubben taknemmelig for 
den opmærksomhed der derved blev Husudvalget til del.   

Kaj  
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Broudvalget 
Referat af årsmøde den 21. nov. 2007

 

Formanden Kim Isager bød velkommen. 
1. Erling Steffensen blev valgt som dirigent. 
2. Kim Isager fremlagde udvalgets årsberetning. Der var ingen kom-
mentarer fra forsamlingen. 
3. Broernes forlængelse og fornyelse blev diskuteret. Bl.a. om man 
skulle skifte til ponton broer. De er dobbelt så dyre som træbroer. 

Det blev også diskuteret om broerne skulle skiftes på en gang eller i etaper.  
Følgende blev vedtaget:  
Vi fortsætter med pælebroer. 
Broerne forlænges med 13 meter i.h.t. den givne tilladelse. Udgiften (ca. 
250.000,-kr) finansieres over 
klubbens kassekredit. 
Broudvalget arbejder videre med udskiftningen af de eksisterende broer. 

4. Kim Isager fremlagde udvalgets regnskab. Der var ingen kom-
mentarer fra forsamlingen. 
5. Kim Isager fremlagde udvalgets budget for det kommende år. Der 
var ingen kommentarer fra forsamlingen. 
6. Kim Isager blev genvalgt som formand med akklamation. 
7. Alle udvalgsmedlemmer blev genvalgt. 
8. Kim Bünger orienterede om at der blandt lodsejerne langs Thurø-
bund var et initiativ i gang om at får den sunkne fiskekutter fjernet 
på sammenskuds basis.  
Ingeborg Andersen orienterede om handikapudvalgets planer om at 
installere to nye person lifte ved handikap bådene. Samt at montere 
en "Y"bom på den eksisterende pontonbro for at få plads til både 
begge "OlsenTwin" og de tre "Mini12m". 
John Runge påpegede det uheldige i at medlemmer på låneplads må 
vente i adskillige år på at få fast plads, med den usikkerhed det med-
føre. Han appellerede til at brorelementet blev ændret således at et 
medlem med fast plads  men uden båd - ikke i ubegrænset tid kan 
opretholde sin ret til fast plads.    

Henrik Snitker  
Referent.  
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Vis hvor du kommer fra

 

Plaststander til bilen m.v. 
10,00 kr. alle bør have en! 

Hvad med et flot stofmærke 
i guld til busseronnen, 
sweateren  
eller jakken.  
Pris 20,00 kr. 

Ingen hoveder uden  
denne skønne cap. 
Køb et par stykker. 
Pris kun 50,00 kr. 

En flot lille nål til 
reversen. 
Ingen habit  
eller jakke 
uden denne 
gyldne nål. 
Pris kun 
25,00 kr. 

Denne skønne badge  
i guldtrækkere kan  
erhverves for den  
urimeligt lave pris  
af 65,00 kr. 

Intet skib fra Thurø Sejlklub 
    uden en stander under sallingen. 
                  Bør skiftes hvert år. 
                       Pris kun 50,00 kr. 
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Jessens Mole 3. 
Tlf. 62 21 52 06 

ALT TIL LYSTSEJLEREN OG FRITIDSFISKEREN 

HAVNENS MARITIME BUTIK 
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