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Thurø Sejlklub   

Nr. 4 juli/august 2008 

Hyænevinderne på vej i mål 
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Til Thurø Sejlklub   

Farvandsvæsenet erfarer at den nedenfor viste afmærkning, isoleret fare-
mærke, Slotshage, Tåsinge NE, er forsvundet, meddelelsen er bragt i Ef-
terretninger for Søfarende 22/438 2008. 
Da Thurø Sejlklub er ejer og den tilsynsførende af denne afmærkning, jf. 
tilladelsen af 5. december 2000, skal Farvandsvæsenet forespørge om 
denne afmærkning fortsat ønskes udlagt. Som der står i vilkårene skal 
fejl og mangler afhjælpes med meddelelse til Farvandsvæsenet, såvel 
som hvis afmærkningen flyttes, ændres eller permanent inddrages mv., 
og i øvrigt i henhold til Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 229 om af-
mærkningen af danske farvande. En evt. ansøgning om permanent ind-
dragelse af mærket imødeses af Farvandsvæsenet.   

Er der spørgsmål vedr. denne forespørgsel står farvandsvæsenet/
undertegnede til rådighed.  

Med venlig hilsen 
Peter Dam 
Nautisk sagsbehandler / Overstyrmand          
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Bestyrelse 

    

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

Thurø 62 21 88  64 

Næstformand Ingeborg Andersen Frodevænget 2 
iia@vestas.com 

Thurø 62 20 71 60  

Kasserer Lars Løvschall Hyldebærvænget 4 
llo@kmd.dk 

Thurø 62 20 62 08 

Sekretær Inna Krat Walkendorfvej 24 
carsten.krat@svendborg.dk 

Tved 62 22 26 72  

Udvalg 

    

Broliggere Kim Isager Blåbærvænget 30 
kim@isager.net 

Thurø 62 20 59 14 

Pigesejlere Janice Frænde Rolf Krakesvej 47 
henrik-janice@mail.tele.dk 

Thurø 62 20 75 70 

Klubhusene Kaj Hansen Rolf Krakes Vej 44 
Jyka@nypost.dk 

Thurø 62 20 59 22 

Optimister Tomas Valling Rolf Krakes Vej 4 
info@baadsyn.dk 

Thurø  62 20  79 20 

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

Thurø 62 20  53 97   

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

Thurø 62 20 64 12 

Blad Lise Madsen Bergmannsvænget 24 
lise@madsen.mail.dk 

Thurø 62 20 55 90 
51 29 09 90 

Juniorer Jan Christensen Solsortvej 13 
Janchristensen@live.dk 

Thurø 62 20 73 05 

Mini - 12 M.  Erling Justesen Strammelsegade 3 
just.gitterling@mail.dk 

Svendborg 635 4 00 04 

Målere Ole Jensen 
Bent Poulsen 

Hjaltesvej 8 
Flagebakken 209 

Thurø 62 20 53 97 
62 20 55 12 

Listefører Gert Bjerrum St. Byhavevej 30 Svendborg 62 21 25 60 

Følgebåde Tomas Kristensen Rolf Krakesvej 4 
Info@baadsyn.dk 

Thurø 20 20 18 55 

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  

Juli  

Sommerferie  

August   

Minifleet,  fredag d. 15.08.  29.08. og 12.09.  fra kl. 16: til kl. 19:00  

Klubmesterskabet afholdes lørdag den 27.09. kl. 09:00  

D. 23. 8. Øhavet rundt  
26. aug. Mandetur til Kappelen tilmelding bs@toyota-svendborg.dk   
D. 30. og 31. aug. Sydbank Cup 

September 

Næste måneders aktiviteter 

OBS:  DEADLINE  næste blad   26. august

 

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 Lise Madsen  
tlf. 62 20 55 90  Mobil 51 29 09 90  
Indlæg afleveres til: bladet@thuroesejlklub.dk

 

http://www.thuroesejlklub.dk
http://www.thuroesejlklub.dk
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Så er sommeren over os, og det er tid at 
planlægge årets sommerferie, men vi er jo 
så heldige at vi bor det bedste sted på jor-
den vi kan sejle nord, syd, øst eller vest 
alle vegne er det bedst.  

Vi har afholdt pige jubilæet som startede 
lørdag d.21-6-08 med kapsejlads på Lun-
kebugten, der var god vind ca.10-15sek.m. 
men sol fra en klar himmel, der skete da 
også nogle småting en bom som gik i stykker en der røg i van-
det, men blev hurtigt samlet op uden nogle problemer udover 
hun blev våd. Da der var gået ganske kort tid var der ingen der 
kunne huske hvor hårdt det havde været, alle var klar til festen. 
Alt stod klar 150 sejlere havde meldt deres ankomst til festen. 
Der var slået et stort telt op på pladsen ved klubben, hvor der 
var dækket op til den helt store fest. Festen var super god mad, 
musikken var god, der var et 5 mands orkester som spillede. 
Det så da også ud som alle morede sig, pigerne havde også la-
vet et par gode indslag, selv om at en hel dag på søen tærer på 
kræfterne, men vores piger er sprængt fyldt af energi. Godt gået 
piger.  

God sommer ønskes I alle af bestyrelsen. 

Vi giver ordet til  formandenVi giver ordet til  formandenVi giver ordet til  formanden   
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TSK Pigesejlerne 25 år på vandet og Hyæneræs 2008. Den 21.  22. Juni 2008  

Lørdag den 21. Juni 2008. Dato for Thurø sejlklubs pigesejleres 25 års jubilæum 
og det årlige hyæneræs.   

Der var 16 både tilmeldt med 64 kvinder ombord og 2 mænd.  Flere kubber var 
repræsenteret i år: De 16 både fordeler sig med 1 fra Nyborg, 1 fra Fåborg, 1 fra 
Kerteminde, 1 fra Svendborg Sund Sejlklub og 12 fra Thurø Sejlklub.  

Det var et brag af en dag. Der var solskin, tørvejr og frisk til hård vind hele dagen, 
så der var rigtig god gang i sejladsen.  

Starten gik til 1. Sejlads kl. 9.30 fra Gambøt. 1. Sejlads var en distancesejlads, der-
efter var der to bane sejladser på Lunkebugten og endelig en kort distancesejlads 
retur til Gambøt med afslutning ca. 15.30 Det var nogle hårde, men fantastiske 
dejlige timer på vandet.  

Sejladsen krævede sin kvinde og der blev gået til den . Desværre undgik vi ikke 
helt uheld i år. En pige røg overbord, men kom heldigvis ikke til skade og kom 
hurtigt op i båden igen. En enkelt påsejling blev det også til, men uden større skade 
end at bådene kunne sejle videre.   

Årets 1. Præmier og dermed kredsmesterpokal og hyænesmykker gik til Flora med 
Lene Albjeg som skipper, TSK. 2. Præmien gik til Freia med Dorte Snitker som 
skipper, TSk og 3. Præmien til Baryl ved Hanne Høyby fra Nyborg Sejlklub.  

Vinderne af de enkelte løb fremgår af den vedlagte resultatliste.  

Om aftenen skulle der så festes. Her mødte 130 feststemte deltagere op  kvinder-
ne med røde kinder og strålende øjne og mændene også med forventning i øjnene. 
Ingen blev skuffede. Der var taler, underholdning, præmieoverrækkelse og ikke 
mindst overrækkelse af Lonepokalen. En pokal stiftet i anledning af 25 årsjubilæet 
og som skulle gives til en pige, der havde gjort noget særligt for Thurø pigesejlere. 
Lonepokalen tilfaldt fortjent Ingeborg Andersen som gennem næsten alle årene har 
været utrolig aktiv og om sig for Thurø pigesejlere.   

Den 22. Juni var der så sejlsportsarrangementer i anledning af jubilæet. Desværre 
var vejret ikke med os her. Det regnede simpelthen så meget, at det afholdt folk fra 
at møde op. Så der blev ikke så megen aktivitet som planlagt. 3 friske piger var 
dog ude i andefods og -hånd våddragter for at ro i skaller. Den gik desværre hur-
tig til bunds, hvorefter de fornøjede plaskede rundt og fangede bolde i stedet. Skal-
len kom også op igen efter lidt arbejde. 
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Trods vejret blev søndagen også en hyggeligt dag. Jubilæumsbogen og DVDen 
udgivet i anledningen af 25 året blev en succes, og kan fortsat købes. Begge dele 
beskriver de 25 år Thurøs pigesejlere har eksisteret som et aktiv for Thurø Sejl-
klub.  

Med venlig hilsen 
Janice L. Frænde  
Thurø pigsejlerformand.  
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Fra Solingafdelingen  Mandagskapsejlads i 2008

  

  Vi har fået tilmeldinger om 3 mandskaber der vil sejle Soling om mandagen,  
 der  er stadig 1 båd ledig for sæsonen prisen er kr. 1.500,-  så hvis det har  
 interesse så giv mig besked.  

  Solingudvalget 
  Ib Oldrup    

Nyt fra broudvalget

  

På den netop afholdte ekstraordinære generalforsamling blev det vedtaget 
at gå i gang med at forny vore broer. Der var en hel del debat om hvordan 
det skal finansieres, men det endte med at der var pænt flertal for broud-
valgets forslag om at finansiere over en kassekredit, som så løbende afdra-
ges over en årrække. Broudvalget vil nu gå i gang med at planlægge forny-
elsen og aftale med Skytte Jørgensen. Vi regner med at der skal laves en 
del af arbejdet af broliggerne selv. Vi skal selv nedtage de tekniske instal-
lationer og selv sætte dem op igen. Og brodækket skal vi selv sømme på, 
så der bliver nok at se til i den kommende vinter. Men broliggerne vil blive 
indkaldt når tid er, så er det bare med at møde op.  

Pladsen

  

På pladsen ved jollerne ligger der joller som vi ikke ved hvis er! Vil du 
ikke godt sætte navn og telefonnummer på din jolle og give mig besked 
når du kommer med en jolle.  

Broerne

  

Husk lige at se efter om dine fortøjninger er totte nok agter. Jeg har flere 
gange set både der har ligget og hakket i broen når det pludselig en dag 
blæser op og det samtidig bliver lavvandet.  

Kim Isager 
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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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Spændende weekend i Marstal  

Igen i år afvikles Maritimløbet Ærø. Det er et weekend arrangement, hvor hele fami-
lien kan få en sjov, hyggelig, spændende og aktiv weekend i et RIGTIGT maritimt 
miljø. 
Sidste år deltog ca. 220. Alle aldre var repræsenteret. En del tog barnevogn med. Det 
fortæller bare at alle kan være med. Se billederne fra løbet på vores hjemmeside 
www.maritimlobet.dk. 
Arrangementet starter fredag 12. september med et rigtigt hyggeligt familiemotions-
løb på 3 sømil. Løbet er både for gående og løbende deltagere. Vi kalder det natløb 
pga. løbet starter kl. 20.00 og foregår i Marstals indre by, mens det er mørkt. Afslut-
tes på Østersøens Idrætsefterskole, hvor der er lodtrækning om mange flotte præmier. 
Her kan også købes kaffe/te, sodavand og kager.  

Det passer så man kan nå at være med, hvis man først ankommer med Marstal færgen 
18.35. Der gives store rabatter på færgebilletterne.  

Hvis man vælger at sejle med sin egen båd kan man ligge gratis i op til 3 dage i Mar-
stal havn, hvis ens lystbåd er forsikret hos Søassurancen Ærø AS. 
www.lystbaade.com

 

Lørdag den 13. september er der også en ½ marathon til de seriøse løbere. Den er en 
af de hårdeste ½ maraton i Danmark.  Man kan også vælge en kortere distance på 3,5 
eller 7 sømil. Er man ikke til så store distancer kan man slappe af eller besøge sø-
fartsmuseet, hvilket kan anbefales.  

Søndag den 14. september er Marstal Navigationsskole åben, hvor man kan gå rundt 
og se skolen.  Der vil være mulighed for at sejle i en professionel stor visuel simula-
tor. Simulatoren er så livagtig, at man kan risikerer at bliver søsyg. Skolen har 3 af 
den slags. Derudover har skolen 12 ownships  i CBT (computer Base Training). De 
anvender det samme software program, som de store visuelle simulatorer, men lagt 
ned på 4 computere med 4 skærme. Der vil være lærere og studerende til stede, som 
kan demonstrere anvendelsen af en sekstant, hvorefter man selv kan prøve at skyde 
solen. 
Det er vores håb at dette arrangement kan være med til at fremme motionen i daglig-
dagen og sætte fokus på det maritime.  

Inviter familien eller venner på en tur til det maritime miljø i Marstal og få en hygge-
lig aktiv weekend.  

Indhent yderligere oplysninger på vores hjemmeside www.maritimlobet.dk

 

eller kontakt Jan Gudmundsson; jangud@get2net.dk eller 62 5314 29.  

Vi ses. Løbskomiteen  

http://www.maritimlobet.dk
http://www.lystbaade.com
http://www.maritimlobet.dk
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Martin Strandberg  Tømrer - Snedker 
Alleen 16   5883 Oure  Tlf. 40 33 30 43 

Strandberghus 
Type 2 
www.strandberghus.dk 

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. 

http://www.strandberghus.dk
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Juniorsejladser 2008 

Juniorafdelingen sejler hver uge i sæsonen tirsdag og torsdag 
fra kl. 18.00 til cirka 20.00. Vi sejler i forskellige bådtyper, som 
f.eks. Soling, International 806 og 29'er jolle. 

Herunder et  glimt fra foråret 2008, af vores 29'er i det gode 
forårsvejr:   

Har du lyst at komme med på vandet, kan du kontakte os på e-
mail  juniorer@thuroesejlklub.dk

 

 eller bare dukke op på havnen 
(vi mødes altid foran Havnehuset kl. 18.00 inden vi sejler ud). 
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Et Jubilæum er ovre og en skøn weekend er vel overstået. Et stort arbejde 
blandt de 10 piger der har stået for at få rammerne lagt omkring dette jubilæum. 
3 piger har arbejdet intenst med at få vores jubilæumsbog færdig til opsætning og 
redigering hos Bjarne Bekker. Et flot resultat hvis vi selv skal sige det. 
En 48 siders bog smæk fyldt med dejlige minder gennem 25 år. 
Vi synes den var så flot at et eksemplar blev afleveret ved Kongeskibet på udgi-
velsesdagen. 
Ud over denne bog har Henning været os behjælpelig med at sammenfatte en del 
videoklip, som vi havde gennem årene. Første klip går helt tilbage fra klubbens 
jubilæum i 1990, hvor der blev optaget en video fra Hyæneræset. Der var ganske 
få af bådene der var med dengang, som stadig er på vandet, men flot er det blevet. 
For at der var økonomi i alt dette har vi måttet søge sponsorer. Uden disse sponso-
rer var det ikke muligt at lave en sådan bog.  
Vi har fået sponsorater fra Fionia Fond, DS Fynskredsen, Sydbank, Svendborg 
Sparekasse, Svendborg Tryk,. Arbejdernes Landsbank, Waldsted og her til sidst 
har vi fået fra Folkeoplysningsudvalget. Tak ti alle disse sponsorer.  

                      Både bog og video er til salg for henholdsvis 75/50 kr.      

De syv andre piger har været kreative  
omkring afvikling af festen og ikke 
mindst underholdningen i løbet af afte-
nen. 

 

Her var poetiske indslag fra Lene, 
Dorthe og Marianne. Marianne slutte-
de med en hyldest til vor sejlklub og 
de dejlige omgivelser vi har  

Kun en pige er det lykkedes at være med alle 25 år. Margit Hvergel.  
Flot gået Margit. 
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Der var sømandsviser fra pigerne og 
kreativ underholdning undervejs. Ikke  
så ringe endda fra 6 piger. Margit, Lene, 
Helle,  Lise, Marianne og Aase         

  

Petra og Bent Kjærbøl har skænket en ny 
vandrepokal som blev uddelt af Jesper,  
Lone og Bjarnes søn.  
Jeg selv var så heldig at få æren at bære 
denne det første år. Tusind tak endnu en-
gang til giverne og også tak til jer piger,  
der har stemt på mig som modtager. 

 

Efter uddeling af diverse gaver fra 
sponsorer var der kaffe og kage. 
 En flot jubilæumskage som Heine  
var mester for. Det var virkelig kræs 
for ganen. 

Vore seniorer har været os utrolig behjæ-
pelige omkring vores jubilæum ikke, 
mindst omkring teltopsætning hvor det at 
vente var det værste. Teltet kom ikke som 
lovet, men humøret var højt alligevel.  
Til gengæld gik det hurtigt da det skulle 
ned. Var nede på ca. 1 time. 

Sluttelig tak til Thurø Sejlklub som også har bidraget både økonomisk men ikke 
mindst for de dejlige rammer vi er omgivet af..          

Ingeborg 



16 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-  5700 Svendborg  

Bulb til 

Granada 31   

http://www.oerkeel.dk
http://www.oerkild.com
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Thurø Sejlklub byder følgende nye 
medlemmer velkommen i klubben 

Signe D. Bang 
Malte Bang  

Daniel Johannesen  

Jens Chr. Bjeldorf  

Anni Månsson  

Pia Helle  

Rozy Eckardt  

Eva Isager 
Simone Isager 
Nicoline Isager 

Jonas Isager  

Signe D. Bang  

Hanne Merser 

Mette Birkebæk  

Lone Bornefelt  

Karin Steffensen  

Anna Sofie Sparboom  

Jesper Berger  

Michael Koll  

Aage Rasmussen  

Rikke Blomgren  

Karen Marie Larsen  

Kristian N. Kristensen  

Lise Madsen 

HUSK AT SÆTTE KRYDS I KALENDEREN:  

Formanden vil gerne arrangere  
en mandetur fredag d. 29. aug.  

Vi starter fredag kl. 13:00 med afgang fra Gambøt med kurs  
mod Kappelen.  Lørdag kl. 13:30 lægger vi kurs mod Sønderborg. 
Søndag sejler vi hjem kl. 10:00 håber på stor deltagelse. 
Tilmelding på bs@toyota-svendborg.dk   
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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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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 

Sydbank Cup 
Vi vil gerne forhåndsorientere omkring dette års Sydbank 
Cup på Thurø, som samtidig er Fynskredsens 5. og sidste 
stævne. 

Stævne:          Sydbank Cup 

Sted:              Thurø Sejlklub 

Tid:                 30. og 31. august 2008 

Stævnet bliver åbent for Optimist A, B og C, Samt Zoom8 og 
Feva. Selve indbydelsen/program følger senere og kontakt-
person bliver 

               Tomas Valling (mail: info@baadsyn.dk). 
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Pinseturen 2008  

Et højtryk havde lagt sig stabilt over Danmark. Her sørgede det for sol, 
varme og rolige vindforhold. Det havde ligget her en hel uge og ventet på, 
at gæve sejlere fra Thurø Sejlklub skulle begive sig ud på den årlige fæl-
lestur i pinsen. 
Turen skulle i år gå hele vejen til Sønderborg, så sejlerne var meget tak-
nemmelige for at højtrykket var så tålmodigt. På hele turen sørgede det for 
sol og varme i overflod og vind i passende mængde. 
Nogle sejlere stævnede ud allerede midt på ugen, andre mødtes til grill i 
Søby fredag aften. Det blev en utrolig smuk og hyggelig aften - Man kun-
ne dog fornemme at der allerede her, var ved at gå en anelse rødvin i sel-
skabet. 
Vel ankommet til Sønderborg, blev vi modtaget af arrangør og kasseme-
ster Erland. Først efter at have betalt det skyldige, fik vi lov at få fast 
grund under fødderne! 
Lørdag aften var der arrangeret fællesspisning i Sønderborg Sejlklub. 
Mange tak til Sønderborg Sejlklub for lån af lokalerne. 
Menuen bestod af grillstegt vildsvin med salat og flødekartofler. Det for-
lød at Erland selv havde hidset svinet op. Alligevel var kødet utrolig læk-
kert. 
Aftenen forløb med hyggeligt samvær og en sangkonkurrence som  blev 
vundet af Lars og Just. Det skal nævnes, at det IKKE var en konkurrence i 
skønsang! 
Traditionen tro skulle vandrepokalen uddeles. Denne giver en båd og 
besætning ret og pligt til at arrangere næste års fællestur. 
Den heldige båd blev Vega med Lone og Jan. Vi siger tak for tilliden! 
Mange tak til K-Marine som har sponsoreret gevinster. 
Søndag morgen blev aftenens tømmermænd forsøgt repareret under skip-
permødet. Margit måtte dog kæmpe adskillige timer, før virkningen af 

White Russian fortog sig! 
Bussen ventede! Vi skulle bugseres til Danfoss Univers, hvor vi fandt le-
gebarnet frem i nogle timer. 
Tilbage i Sønderborg blev der serveret frokost, øl og snaps. 
Mange tak til Slagter Engstrøm der har sponsoreret pålæg til frokosten. 
Så var der fri afslapning resten af eftermiddagen. Nogle nappede en lille 
morfar , andre tog sig en forfriskende dukkert fra stranden. 

Søndag aften var der dømt fælles grill ved klubhuset. Efter at have tømt 
resten af den medbragte rødvin, brød selskabet ud i fællessang. 
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Det blev en rigtig hyggelig aften! 
Mandag morgen blev der holdt sejl hjem skippermøde, hvorefter en del 
af TSK måtte hjælpe en tysker og hans mutti med at sætte mast på deres 
båd. 
Efter denne gode gerning sattes kursen mod Gambøt! 
Tak til Brasen og Flair for et godt arrangement. 
Tak for tålmodigheden til højtrykket som efter næsten 2 uger er ved at bli-
ve fortrængt af et mere almindeligt dansk forår.  

Hilsen  Vega, Lone og Jan    

Se også billedserien på 
TSK´s hjemmeside! 
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Referat af møde i bladudvalget vedr. fremtid for dette udvalg.  

Deltagere: 
Morten Birk, Lise Madsen, Erling Steffensen, John Runge. Lars Løvschall og Inge-
borg Andersen  

Mødet blev etableret på baggrund af Mortens udmelding omkring arbejdsbyrden og 
manglende tid til at fortsætte som bladudvalgsformand. 
På mødet blev der vendt de forskellige arbejdsopgaver, der er i udvalget samt taget 
stilling til hvad vi efterfølgende gør. Jeg vil tage de enkelte opgaver, og nedskrive, 
hvad vi blev enige om her og nu.  

TSK@mail.dk denne skulle stadig eksistere men fremadrettet skulle der oprettes 2 
nye mailadresser 
Hvor man dels kunne sende indlæg til bladet og dels sende indlæg som man gerne 
ville have på hjemmesiden. Der blev foreslået følgende 2  mailadresser som John 
skulle sørge for blev oprettet.  

hjemmesiden@thuroesejlklub.dk og bladudvalget@thuroesejlklub.dk. 
Der skal informeres i G-post om disse ændringer. Ansvar for dette  John Runge 
når mail for udvalget er oprettet.  

Lise har indvilliget i at modtage og redigere indlæg der fremadrettet kommer på 
mail: Bladudvalget. 
Når bladet er færdigredigeret sendes dette til godkendelse hos Bladudvalgsforman-
den. 
Herefter sendes færdigt blad til trykker og lægges ind på hjemmesiden. Her er John 
behjælpelig med oplæring således Lise fremadrettet kan gøre dette selv. 
Lars laver labels som medfølger til trykker. Lise bestiller disse hos Lars.  

Annoncører har endnu ikke fået opkrævning. Der aftaltes at John sender følgebrev 
til Morten og Lars laver girokort og frankerer kuverter som Morten henter hos 
Lars. Morten tilpasser og underskriver følgebrev og sender disse til vore annoncø-
rer. 
Der aftaltes at hvis der var nogen redigering af annoncerne var det MEGET vigtigt 
at dette blev gjort fra annoncørens side og at vi ikke selv lovede at ville rette.  
Evt. tilretning skulle sendes til Lise på bladudvalgets mailadr.  

Én gang om året skulle der laves en ansøgning til biblioteksstyrelsen vedr. tilskud 
til porto ved udsendelsen af G-post. Denne ansøgning skulle Morten lave. Én gang 
om året beder biblioteksstyrelsen om en opdatering på antal G-post og hvor mange 
sider disse var på. Dette påhviler også udvalgsformanden. 
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Hjemmesiden og vedligeholdelse af denne.

  

Ø-Net havde været der for at montere antenne og konstaterede her at vores for-
bindelse var en privat. Denne skal ændres til en erhvervsaftale. Dette skulle Mor-
ten sørge for. Antennen bliver sat lige ud for kontoret. Her var en del som skulle 
ændres/ajourføres på hjemmesiden bl.a. var der 2 forsider. Dette korrigerede John 
efter mødet. 
Lars havde problemer med at få kapsejladserne ind på rette sted. Dette lovede 
John at hjælpe med. 
Her var også problemer med kalenderen og indlægning på denne. Dette var et 
oplærings problem.  

John har lovet at lave undervisning hvor bl. andet Seniorgruppen v. Henning Ni-
elsen, Bjarne Skov, Inna, Marie, Lise, Tomas, Jan og jeg selv vil være dem der 
mangler at få denne undervisning.  

Der var en del oprydning generelt der manglede, som vi tidligere har talt om. Der 
var noget Morten skulle rette, og John påtog sig nogle andre ting. Vi ville gerne 
have de faste link kørt over i siden, således at der var mere plads på forsiden. Det-
te ville John få ordnet.  

I øvrigt skulle der informeres om at Morten kører videre til sommerferien  næste 
blad, hvorefter Lise vil overtage posten som bladudvalgsformand. John har lovet 
at hjælpe Lise omkring oplæring af det man som bladudvalgsformand skal gøre 
her. Forsiden er forbeholdt administrator. Lise er vant til at arbejde med hjemme-
sider, så det ser vi andre ikke som noget problem.  

Bladudvalget vil bestå af Morten, Lise, John, Erling samt Morten til sommerferi-
en. Herefter indtræder Lise som Udvalgsformand og deltager herefter i bestyrel-
sesarbejdet. Det er vigtigt at der hver gang er en repræsentant for udvalget på be-
styrelsesmøderne, kan man ikke selv komme sender man en substitut. Det gør 
andre udvalg også.  

I øvrigt blev det aftalt at Lise skulle indkøbe en ny Publisher version således at 
hun ikke fremadrettet har problemer med versionerne hjemme og i klubben med 
megen tilretning til følge. 
Er på bladudvalgets budget.   

IIA / 160508 
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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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Jessens Mole 3. 
Tlf. 62 21 52 06 

ALT TIL LYSTSEJLEREN OG FRITIDSFISKEREN 

HAVNENS MARITIME BUTIK 
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