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Den store årlige bowlingkonkurrenceDen store årlige bowlingkonkurrence  
                                                   

afholdes Torsdag d. 12 februar Kl. 18:00 i afholdes Torsdag d. 12 februar Kl. 18:00 i 
Bowl `n`Fun Nyborgvej 4 her i staden.Bowl `n`Fun Nyborgvej 4 her i staden.      

Først bowler vi fra kl. 18: til kl. 19:  Kom Først bowler vi fra kl. 18: til kl. 19:  Kom 
lidt før så vi er klar til at bowle kl. 18:lidt før så vi er klar til at bowle kl. 18:  
Der er igen i år fine præmier til bedste bow-Der er igen i år fine præmier til bedste bow-
ler på hver bane, og der er foreløbig reser-ler på hver bane, og der er foreløbig reser-
veret 6 af slagsen.veret 6 af slagsen.  
Derefter skulle appetitten vist være skærpet Derefter skulle appetitten vist være skærpet 
til den gode store buffet, så ingen behøver til den gode store buffet, så ingen behøver 
at lave aftensmad den aften.at lave aftensmad den aften.    

De der har været med før behøver ikke me-De der har været med før behøver ikke me-
re introduktion, og til dem der ikke har væ-re introduktion, og til dem der ikke har væ-
ret med før er kun at sige: Kom og hyg jer ret med før er kun at sige: Kom og hyg jer 
sammen med de andre hyggelige fra sejl-sammen med de andre hyggelige fra sejl-
klubben, og få en god afslutning på en mørk   klubben, og få en god afslutning på en mørk   
og kold februardag.og kold februardag.    

    Hele aftenen koster Kr. 119, + skoleje Hele aftenen koster Kr. 119, + skoleje   
Kr. 12, pr. person.Kr. 12, pr. person.  
Tilmelding senest 1 februar på Tilmelding senest 1 februar på   
tlf. 62 22 14 59, eller på tlf. 62 22 14 59, eller på   
mail mail erlingst@stofanet.dkerlingst@stofanet.dk

    

Eller hvad med at melde til hos mig lige Eller hvad med at melde til hos mig lige 
efter  generalforsamlingen, for der komefter  generalforsamlingen, for der kom--          
mer du jo alligevel.mer du jo alligevel.    

    På aktivitetsudvalgets vegne.På aktivitetsudvalgets vegne.    

              Erling Steffensen Erling Steffensen  
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Bestyrelse 

    

Formand Bjarne Skov Abildgårdsvej 21 
bs@mfabiler.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 
lm@thuromail.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 Valling 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   

Januar 

25 Ordinær generalforsamling søndag kl. 10:00 i Egely  

Hele klubben deltager. Der er kaffe og rundstykker fra kl. 9:30  

Februar   

5 Spændende foredrag i Egely fra kl. 19: til 21: Drømmerejsen til Caribien   

Foredragsholder Preben Kjærsgaard-Rasmussen   

12  Bowlingkonkurrence kl. 18:00    

Næste måneders aktiviteter 

OBS:  DEADLINE  næste blad   26. feb.

 

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 endnu et år gået, for vores klub har det været et 
godt år på mange punkter. Vi er blevet tilgodeset af 
mange  sponsorer og fonde, der skal lyde en meget stor 
TAK til dem der har valgt at støtte vores klub.  
Det har betydet at vores optimistafd., har kunnet indkø-
be 6 nye windsurfere som også er støttet af Rederiet 
TORM samt Dansk Sejl Union. Vores optimistafd. har 
også solgt en følgebåd. Den var sat til salg i vores blad 
og er nu solgt, så nu er der til vedligeholdelse af alt det 
grej vi har i optimistafd. følgebåde joller sejl m. m.   

Vores handicapafd. har også været heldige at  blive støt-
tet af en fond samt Svendborg kommune, til forbedring 
af forhold på havne-arealerne, samt til 2 nye kraner og til forbedring af kaj plads, 
men vi mangler stadig penge til istandsættelse af handicapafd. Både, sejl, ror 
m.m.   

Der skal også lyde en meget stor TAK til alle som har brugt deres fritid på vores 
klub, uden jeres store indsats var det ikke muligt at få udenomsarealer, alle vores 
bygninger broer. m.m. der skal også lyde en stor TAK til alle dem som har gjort 
alle vores aktiviteter muligt med jeres hjælp.   

Vi havde ekstraordinær  generalforsamling 24. juni, hvor der skulle besluttes, om 
vi skulle havde nye broer. Det blev besluttet at alle broer skulle udskiftes, og det 
var en rigtig beslutning, for nu hvor de har fjerne de gl. broer kunne man tydeligt 
se, at det bestemt var tiden at få broerne udskiftet, de fleste af pælene var helt 
spist af pæleorm, så broen var nok sunket sammen i løbet af kort tid.  
Nu er vi kommet i den lykkelige situation at A P Møllers Familie fond gerne 

ville støtte vores klub med 750.000Kr. Der er budgetteret med at udskiftning af 
alle vores broer, vil koste ca.1.400.000Kr så der bliver  ca.700.000kr. vi skal låne 
eller trække på vores kassekredit, plus det vi skylder i Dansk Sejlunion Samt SIS 
og i vores bank hvor vi har trukket på vores kassekredit fra renoveringen af vores 
klubhus samt forlængelsen af vores broer sidste år. Derfor mente vi i bestyrelsen 
for at være ansvarlig, måtte vi ud  at finde nogle penge, vi mente det var rimeligt 
at dem der lejer klubbens bådepladser skulle betale noget mere på en eller anden 
måde. Det havde vi meget diskussion om i bestyrelsen. Jeg mener at når man i 
dag betaler ca.1500kr. om året for en bådeplads til en ca. 30 fods båd og normal-
prisen ca. er 5-6.000Kr. kunne man godt lægge et indskud på 10.000Kr. fra hver 
bådepladslejer. Pengene ville jo blive betalt tilbage  når man  

Vi giver ordet til  formandenVi giver ordet til  formandenVi giver ordet til  formanden   
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Thurø sejlklub 

 

handicap afdeling  

ÅRSMØDE 

 

2008  

Vi havde et godt årsmøde/sæsonafslutning torsdag den 04.10.08., med pænt 
fremmøde af handicapsejlere/hjælpere og andre af klubbens medlemmer og efter 
en lidt kaotisk start mundede mødet ud i en frugtbar og konstruktiv snak om 
hvordan vi kan forbedre de i forvejen gode og fysiske forhold vi har for handi-
capsejlere i dag og ikke mindst hvordan får vi formidlet det ud til potentielle bru-
gere, så flere kan gøre brug af de gode facilliter vi råder over. 

Så skal vi have vores både bragt i tip top stand, så der ikke skal bruges kostbar 
sejltid på at udbedre fejl og mangler. 

Uden vores frivillige hjælpere var der ikke noget handicapsejlads.  

Derfor ønsker vi en lidt bredere skare af hjælpere, så der ikke bliver drevet rov-
drift de hjælpere vi har, men sådan at der er mulighed for at hjælperne kan afløse 
hinanden og ikke føle sig tvunget til at møde op hvis der er andet de skal. 

ikke havde brug for pladsen mere, men dette blev nedstemt ved den ekstraordinæ-
re generalforsamling d.24 juni. Der blev også stillet to andre forslag, som også 
blev nedstemt ved den ekstraordinær generalforsamling. Dem der lejer klubbens 
pladser vil ikke betale en krone mere end de gør i dag, for som de siger de har jo 
betalt i mange år, men det har dem der betale deres kontingent jo også. Det er der-
for efter min mening en helt urimelig forskelsbehandling og det vil jeg ikke være 
med til, så derfor har jeg taget den besluttet at gå som formand for Thurø Sejlklub. 
Jeg forsætter som menigt medlem i klubben. Der er så mange søde mennesker 
som jeg godt kan lide.  
Dem som sejler med til mandagssejladserne vil da forsat møde mig, samtidig vil 

jeg til nyde klublivet, og skulle nogle få brug for min hjælp er jeg villig, Min tid 
som formand for Thurø Sejlklub har været hård med mange beslutninger, men 
god og lærerig.                   Bjarne O. Skov  

Bjarne O. Skov 

Formand 
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Der blev nedsat et hurtigt arbejdende udvalg der skulle set på muligheden for at 
omlægge/forbedre vores broanlæg, i forbindelse med fornyelse af klubbens broer. 

Udvalget har udarbejdet et forslag som blev finpudset sammen med broudvalgs-
formanden, Kim Isager og som vi håber bliver virkelighed. 

2008 har været et godt år, for så vidt angår klubbens fysiske rammer . 
Vi har fået anlagt flisebelagte P-pladser, opholdspladser og kørestols sti til Hav-
nehuset, hvilket sikrer nemmere adgang til sejlads for den handicappede. 
Vi har fået 2 nye, manuelt betjente, personkraner. 
Svendborg Kommune har velvilligt støtte os økonomisk med kr. 105.000,00. 
Vi har søgt og fået støtte fra Ludvig og Sara Elsas Fond med kr. 112.000,00. 
I forbindelse med fornyelse af klubbens øvrige broanlæg er der planlagt en om-
lægning af vores broanlæg til handicapsejlads, hvilket sikrer en bedre beliggen-
hed, nemmere adgang til bådene og bedre ud- og indsejlingsforhold. 
Med de forhold er vi godt rustet til at give handicappede en god oplevelse som 
sejler, både fagligt og socialt. 
Så er der sejlerne. Vi har sejlet fordelt på 2 hold, onsdag og torsdag. 
Vi har været 11 tilmeldte sejlere, hvoraf 2 ikke har sejlet i år. Det er lidt færre end 
sidste år. 
Den stort anlagte Sejlerdag med Danboat, gav ingen nye handicapsejlere, trods en 
stor indsats fra klubbens side, der kom så at sige ingen interesserede, så det er 
nok ikke måden vi skal skaffe sejlere på fremover. 
Vi har været uheldig med masten på den ene Olsen Twin, 2 gange på kort tid er 
den knækket, jeg har forstået at det er et problem vi ikke er ene om og at der er 
gode kræfter i gang i nogen af de øvrige klubber for at finde en løsning der er 
mere holdbar, så der håb om  at der er mast på båden igen til foråret. 
Vi forventer at gøre et større fremstød for handicapsejlads i forbindelse med ind-
vielse af vores broanlæg til foråret. 
Så håber jeg at vi, som Handicapsejlcenter kommer på Dansk Sejlunions hjem-
meside i den kommende sæson og jeg håber at det bliver lidt nemmere at finde 
handicapsejlads på samme hjemmeside end det har været hidtil.  

Med venlig hilsen  

Erling Justesen  

Formand for handicapudvalget 
Thurø Sejlklub  
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Årsberetning 2008 - pigesejlerne  
Ja, så står vi her igen til endnu et årsmøde.  

I år har jo været et særligt år i pigeregi grundet vores jubilæum, men lad mig tra- 
ditionen tro starte ved årets begyndelse.  

Vi havde i februar et rigtigt sjovt og spændende vintermøde. Det var en god aften 
med masser af liv og energi 

 

og overraskelser. Måske også for Jesper fra Wild 
Life som forestod aftenen.  I hvert fald sagde han nej tak til brød og vin, da han 
skulle hjemad, han blev alligevel hængende, til alle vi andre også gik. Der var lige 
et og andet der skulle drøftes nærmere efter hans foredrag 

 

om Bevidsthed . Je-
sper fokuserede meget på, at vi skal være bevidste om det, vi vil og ikke så meget 
på det, vi ikke vil og ikke kan. Vi får det, vi fokuserer på 

 

Ja så enkelt lød bud-
skabet. 
For bestyrelsen fik vi så det vi fokuserede på 

 

nemlig ca. 80 tilmeldte piger til 
årets sejlads. Og det lykkedes også endnu engang at få både nok. Forårssæsonen 
var i gang og det gik godt. 

Foråret var selvfølgelig præget af jubilæet. Vi skulle fotograferes til bogen, det 
blev vi og næsten alle i ført pigetrøje. Jubilæumsudvalget havde rigtig travlt og 
fortalte gerne om arrangementet. Vi havde Henrik Meyer og co. kursus 

 

for vi 
skulle jo også være klar til hyæneræs. 

Det blev en skøn jubilæumslørdag med rigelig luft til sejladsen, smukt solskin fra 
en let skyet himmel. Det kunne simpelthen ikke være bedre. Og aftenen forløb 
perfekt med god mad, sjove optrædender, uddeling af hyænepræmier, som i anled-
ningen af jubilæet var ekstra flotte og endelig var der overrækkelse af Lonepoka-
len for første gang. Den gik velfortjent til Ingeborg Andersen, og jeg vil tro alle 
kan se den om Ingeborgs hals også i aften. Et meget smukt smykke, som er en 
vandrepokal, man bliver indstillet til. Fra næste år vil det ske i forbindelse med 
årsmødet.  

Sommerferie og så blev det eftersommer sæson. Det var noget af et antiklimaks, 
efter det mest forrygende forår vi længe havde oplevet. Hele august var stort set 
storm, torden og møgvejr for at sige det ligeud. Det der vi havde lært på vintermø-
det med at fokusere på det vil gerne ville virkede ikke rigtigt, først efter 2-3 aflyste 
onsdage kom vi endelig på vandet. Selv et Henrik Meyer kursus måtte aflyses. De 
mødte heldigvis op til en ny gang undervisning ugen efter, og tak for det. 
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Jeg håber det var det dårlige augustvejr, der gjorde det svært at rekruttere hjælpere 
til Ø-havet rundt salget fredag aften. Der var kun 1 på hver af de sidste 2 vagter. 
Det er for lidt. Så lad os igen fokusere på det vi vil 

 

og det er også at være aktive i 
klubregi. 

  

Endelig kom det gode september vejr og de sidste 3 onsdage var smukke 

 

om end 
med næsten for lidt vind 

 

så begge kapsejladser måtte tages i mål ved Valborgs 
kasse. Det er godt vi har et par aktive dommere, der vil flytte dommerbåden, så vi 
kunne nå i mål. Sidste aften var sejl efter fyr gennem Svendborg Sund, så her var 
der god tid til at studere fyr og lys.  

Tak til Mette Hundahl for en fin gennemgang af lysene onsdagen før og en god 
repetition af bøjernes reflekser m.m.  

Ja, det var sådan set året kort. Det statistiske billede siger  

76 tilmeldte piger fordelt på 16 både 
16 onsdage planlagt 

 

8 før og 8 efter sommerferien 
Forårsfremmøde mellem 13 og 18 både på vandet 
Eftersommer fremmøde mellem 8 og 13 både. 
Tror der var i alt 4 onsdage efter sommerferien, hvor de fleste ikke gik ud. 
1 båd kom af forskellige årsager aldrig i gang 

 

men de kommer igen til næste år.  

Tilbage er er nu kun at oplyse om skippermødet 

 

som i år holdes tirsdag  
den 4. november kl. 18.30. Invitation følger senere i aften eller eftersendes. 
På skippermødet følges op på godt og skidt i årets program.  

Dette er mit tredje år som pigesejlerformand. Og igen i år har jeg haft en fantastisk 
bestyrelse at trække på. I er altid villige til at stille op og aldrig bange for at give 
en hånd med. En stor tak til jer for jeres indsats.  

Også en stor tak til alle hjælperne til Hyæneræset. Der er ca. 10 mand og Karen 
det beredvilligt stiller op og gør arrangementet muligt.  

Sidst men ikke mindst en STOR TAK til Kjeld og Bent som er vores uund-
værlige dommere ved kapsejladserne. Samt til Lars som troligt regne kap-
sejladsresultaterne ud for os, lægger dem nettet og sætter på opslagstavlen!  

Tak for i år.                 Janice.         
        Pigesejlerformand. 



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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Solingafdelingen - årsberetning 2008   

Her, en sen efterårs/vinterdag, kastes et tilbageblik på den sæson er som 
gået for Solingafdelingen med vores 4 både.  

I foråret havde afdelingen som de øvrige år, forespurgt medlemmerne om 
der var interesse for  kapsejlads i bådene på klubbens mandagskapsejlads,  
3 mandskaber meldte sig, og det lykkedes ikke at få den sidste båd på ba-
nen om mandagen. Vores ungdomssejlere har haft mulighed for at bruges 
bådene tirsdag og torsdag, og de har været flittigt brugt gennem sæsonen. 
På onsdage har pigerne reserveret alle solingerne, der så kunne indgå på 
samme måde, med de øvrige klubmedlemmers både som stilles til rådighed 
for vor pigesejlerafdeling.  

For at få så mange ud at sejle kapsejlads på lige fod, tog Nick Bünger sig 
af vort arrangement med fleetsejlads i Solingerne i sæsonen 2008, fastsæt-
telse af sejladser forår og efterår samt arrangement med afholdelse af årets 
klubmesterskab.  Læs derfor artiklen i klubbladet for nov./dec. 08. Kapsej-
ladsarrangementerne har været afholdt med flot deltagelse. Det forventes at 
der afholdes fleetsejladser om fredagen i 2009, herom senere.  

Da vi i sin tid købte solingerne i 2001 blev de årene efter forsynet med nye 
spilere. Vor formodning var dengang i de kunne holde i 7 år., men brugen 
af bådene har været større end forventet. Vi kunne gennem 2007 se,  at spi-
lerne var slidte og derfor blev der i budgettet for 2008 budgetteret med kr. 
40.000 til nye spilere. Disse er indkøbt og det er lykkedes ved ihærdigt ar-
bejde at få spilerne betalt ved sponsoraftaler. Jeg vil benytte lejligheden til 
at sige tak til vore sponsorer, Nordea Bank Svendborg, Toyota biler Svend-
borg, Dk-sails Rudkøbing samt FOMO forsikring, Svendborg. Bådene bli-
ver brugt meget og det vil fortsat kræve midler til både at holde den nuvæ-
rende stand samt nedslidning på sejlene.  

Der er Solingsejlere som gerne ser en Soling mere på vandet i den kom-
mende sæson, men jeg mener ikke, at der p.t. er et behov  yderligere i sæ-
sonen 2009  

Det er min opfattelse at behovet alene er ved fleetsejlads,. Skulle der være 
et behov, kan det tages op i bestyrelsen i 2009. 

11 
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Solingerne bliver sat på land i oktober måned sammen med øvrige både på 
klubbens arealer, det bør overvejes om vi ikke i 2009 kan lade 2 både ligge 
på vandet hele året, således at alle klubmedlemmer kan tage sig en tur  og-
så på de mindre varme dage i vintersæsonen,  det er et spørgsmål om at 
klæde sig ordentlig på, herunder brug af tørdragt. 
Pigesejlerne har i 2008 haft 25 års jubilæum, som forløb flot, men så flot er 
udviklingen ikke når vi ser på det i kapsejlads sammenhæng, vi ser ikke en 
ren pigekapsejladsbåd  om mandagen, eller til de afholdte fleetsejladser. 
Det er underligt når Thurø Sejlklubs piger er godt repræsenteret på Hyæne 
race, måske kan det ændre sig i 2009 med pigers deltagelse.  

Det har været en god sæson for sejlerne  i 2008, husk at det ikke er vejret 
der er dårligt det er påklædningen der er forkert.  

Til slut en tak for alle jer medlemmer som skaffer ekstra tid i fritiden til at 
være med til bådene bliver ordnet og plejet gennem sæsonen. Vis ses på 
vandet 

 

til en ny sæson med nye indtryk.  

Solingafdelingen  

Ib Oldrup 
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Årsberetning, Thurø Sejlklub s Juniorafdeling for 2008  

Det hele startede med vinterundervisning, som begyndte allerede ved slut-
ningen af sæsonen i 2007. Den første tirsdag i hver måned mødtes handi-
kapsejlere og juniorer med John Runge 2-3 timer, for at lære alle mulige 
ting om sejlads. Taktik, sikkerhed, vind & vejr og meget mere

 

Straks vejret var til det var vores 29 er team på vandet assisteret af en føl-
gebåd. En af de første dage i maj var den første forårstur, og vi fik da og-
så et billede på hjemmesiden af det   

http://www.thuroesejlklub.dk/default.asp?Valg=143&Artikelnr=724

  

I foråret og forsommeren var vi på vandet med 29 er, et par Solinger og 
enkelte gange også vores 806 er. Inden sommerferien den 28-29 juni tog 
vi på weekendtur til Drejø og Hjortø. På turen deltog 14 voksne og Junio-
rer, vi var af sted i 2 Solinger, vores 806 er og Havfruen (Erlings Granada 
30, kølbåd). Vi havde 2 surfbrædder med og overnattede i klubbens telte 
på Drejø teltplads. Vi fik grillet og snakket en hel masse om sejlads og alt 
muligt andet. 
Søndag på hjemvejen var vi på Hjortø og spise frokost, og med fin agten 
vind kom vi hjem til klubben søndag eftermiddag. 
Efter sommerferien kom der 3 nye piger til juniorafdelingen, og de kom 
ud at sejle i en af klubbens Solinger. De første to gange var der en erfaren 
sejler ombord, og så har de meldt sig til sejlerkursus og motorbådskøre-
kort, så mon ikke vi ser mere til dem i 2009 også. 
Sidst på sæsonen fik vi så 2 nye juniorer (rykket op fra optimist afdelin-
gen), og de fik hurtigt vores 405 er ud at sejle også. 
Så kom efteråret, og igen i år arrangerer vi vinterundervisning sammen 
med Handikapsejlerne. John Runge har atter meldt sig som underviser, og 
de af os som var med sidste vinter dukker sikkert op igen, og mon ikke 

de nye også møder op. 
Alt i alt en fin sæson, forhåbentlig ses vi alle på vandet igen i 2009. 

Jan Christensen 

http://www.thuroesejlklub.dk/default.asp?Valg=143&Artikelnr=724
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Årsmøde i Husudvalget onsdag d. 5 november 2008.  

Det ser ud til at klubbens medlemmer har fået øjnene op for 
hvilke muligheder der ligger i at afholde deres private fester i 
klubhuset Egely. Antallet af reservationer har i det forløbne år,  
været det højeste nogensinde. Hvad det skyldes kan man kun 
gisne om, men det er glædeligt at Thurø Sejlklub er i besiddelse 
af faciliteter som bliver anvendt. 

Det er også lykkedes at få opmærket skabe og skuffer i køkke-
net så brugerne kan finde ud af hvor de forskellige ting skal pla-
ceres, og der er suppleret op med diverse porcelæn, således at 
der kan dækkes bord til 60 personer. 
Et hjertesuk: Hvis nogle brugere hjemtager rester fra festen i 
klubbens skåle og fade, eller andet der hører klubhuset til, vil I 
så være rare at tilbagelevere disse genstande. Nyindkøb koster 
og der er kun klubbens øvrige medlemmer til at betale.  

De bærende pæle på brodækket omkring havnehuset er blevet 
skiftet, dvs. der mangler 2 stk. ved trappen. Det ligner en 
uoverskuelig opgave, som vi besluttede at vente med til trappen 
skal renoveres på et eller andet tidspunkt.  
Havnehuset er renset og grundmalet, men mangler det afslut-
tende lag trætjære. Vejret er med til at bestemme hvornår den 
opgave færdiggøres. 
Der er på pladsen ved Havnehuset etableret flisegang fra havne-
huset til broanlægget og handicapparkeringsplads. Dette er en 
forbedring af kørestolsbrugernes adgang mellem havnehus og 
broanlæg.   

Der skal også herfra lyde en stor tak til Seniorgruppen for den 
indsats de har ydet for at bevoksning og plads skal fremstå ryd-
delig og indbydende for klubbens medlemmer og gæster. 
Og tak til husudvalgets medlemmer, som er forøget i årets løb 
med Mogens Felle, for den indsats I har ydet, og tak for godt 
samarbejde.  

Kaj  
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Årsberetning Optimist afdelingen Thurø sejlklub

  

Sæsonen 2008, startede i midten af april, med den årlige kæntrings-
øvelse i Svendborg svømmehal, hvor kæntring af joller blev øvet, så de 
nye sejlere var klar til sejlads start, tirsdag den 29.April. Der var dog 
kun en lille skare af sejlere der mødte frem, i gennem vinteren havde 
været et stort frafald af A sejlere, således at der kun var en til starten 
af 2008 sæsonen. I løbet af de første uger kom der dog flere nye sejle-
re til, således at vi inden sommerferien var oppe på 20 sejlere. 
Gennem hele foråret havde vi glæden af en ekstern træner fra Oure 
som kom en gang om ugen og trænede de øvede sejlere, så de kunne 
få et friskt input udefra, hvilket sejlerne var meget glade for. Rekrut-
terne blev trænet på skift af forældre. På grund af det store frafald af  
A-optimister gennem vinteren begyndte vi at se på hvad vi kunne gøre 
for at fastholde de øvede sejlere. Det stod hurtigt klart at der mangle-
de et tilbud til de sejlere som var glade for sejladsen, men som ikke 
syntes at det var sjovt at sejle kapsejlads, sejlerne syntes ikke at der 
var den store udfordring i at sejle i optimistjollen når konkurrence mo-
mentet var væk. 
Det kom derfor som et kærkomment tilbud, da vi fik mulighed for at 
anskaffe 6 surfbrædder til klubben til en meget attraktiv pris, gennem 
dansk sejlunion. 
Da vi startede op efter sommerferien var der fuld fart på, vi havde 20 
optimist sejlere, samt 13 surfere, heriblandt en stor del som tidligere 
havde sejlet optimistjolle i Thurø Sejlklub. 
Efterårs sæsonen var kun lige kommet i gang, da der som sædvanligt 
skulle afholdes Sydbank cup, sidste weekend i august, stævnet blev en 
stor succes med 70 deltagende joller, fordelt på optimist A, B og C, 
samt Feva og Zoom joller, vejret viste sig fra sin gode side, og alle 
havde et fint stævne, der var et meget flot fremmøde af klubbens egne 
sejlere, heriblandt blev Astrid Franke vinder af optimist B feltet.  Det 
hele fungerede fint, takke vær det store arrangement fra optimist for-
ældrene. 
Det blev til et livligt efterår i optimist afdelingen, med mange optimist-
joller samt surfere på vandet både tirsdag og torsdag. 
Optimist afdelingens økonomi endte med at blive meget fin, da THH 
shipping sponserede samtlige 6 surfbrædder, og arbejdet med at sæl-
ge OK benzin kort gav 9500,- i kassen, der ud over gav Sydbank cup 
et fint overskud.  

Vel mødt til sæsonen 2009 
Optimistudvalget     

                
Tomas Valling Kristensen 



Tlf.: 62 22 02 84 -   Fax: 62 22 02 83,  
mail@oerkild.com - 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 og salg  

af skibscontainere 

v/ Søren Andersen   
Bodøvej 11 
DK- 5700 Svendborg 

Bulb til 

Granada 31 
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ÅRSBERETNING - BLADUDVALGET 2008  

Året startede med at John Runge sluttede som formand for ud-
valget, der så kun bestod af Lise Madsen og undertegnede.  

På generalforsamlingen meldte der sig en glad mand til posten  
som formand. Det var han desværre ikke ret længe, han meld-
te fra da omfanget af jobbet gik op for ham.  

Lise har stort set klaret arbejdet alene, men heldigvis har Inge-
borg Andersen og Inna Krat givet en hjælpende hånd.  

For at Lise har de bedste arbejdsforhold med redigeringen af 
bladet, er der indkøbt et Publisher program så arbejdet kan ske 
på Lises egen computer, og bladet er da også udkommet som 
planlagt og med et nydeligt udseende.  

Vi må stadig opfordre folk med indlæg til Gambøtposten 
om at være i god tid med at aflevere, så der er lidt tid til 
eventuelle rettelser m.v.  

Skulle vi ønske noget i det nye år var det at udvalget fik nogle 
flere medlemmer til at give et nap med og måske også komme 
med nye ideer og indlæg til bladet.  

På udvalgets vegne.  

Erling Steffensen 
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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 

   

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 

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 
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Årsberetning for aktivitetsudvalget 2008   

Årets første aktivitet fandt sted onsdag d. 16.januar, hvor Mo-
gens Termansen, sekunderet af sin kone, på en levende måde 
fortalte om sejlads ved den skotske vestkyst. Der var mange, 
der havde fundet vej til Egely, hvor vi havde en god aften, der 
foruden foredrag bød på socialt samvær og lidt godt til ganen.   

Traditionen tro afholdtes "Den store årlige bowlingkonkurrence" 
torsdag d. 21. februar på Bowl`nFun. Der var 21 kampberedte, 
der mødte frem, og de fik en fin aften med spisning og efterføl-
gende kamp, hvor de bedste vandt. Erling har lovet at gentage 
succesen i 2009. Så mød bare op der er plads til flere!   

Marts måneds aktivitet bød på et tilbageblik på vores klubs hi-
storie. Kirsten og Hans Knudsen, der har været med i Thurø sejl-
klub siden starten, havde været i gemmerne og fundet masser af 
materiale frem, ligesom de havde været i forbindelse med andre 
personer, som også har været med i mange år. Det havde resul-
teret i en masse materiale, som de havde sammensat til et me-
get spændende dias-foredrag, hvor vi fik et fint indblik i den pri-
mitive start på klubben og videre gennem årene til i dag. Det var 
en meget velbesøgt aften , hvor mange fik genopfrisket årene i 
Thurø sejlklub. Tak til alle der havde bidraget med materiale og 
en særlig tak til Kirsten og Hans.   

Så var det ved at være forår, bådene kom i vandet, og vi vente-
de alle på at komme i gang med mandagssejladserne. På grund 
af kirkelige mærkedage trak det dog en smule ud, så vi kom 
først i gang d. 17. maj med distancesejladsen. Derefter gik det 
slag i slag indtil d. 20. september, hvor vi havde den sidste sej-
lads. Igen i år var vores mandagssejladser et tilløbsstykke. Der 
var 85 tilmeldte, og i gennemsnit et halvt hundrede både på 
vandet hver mandag - meget flot. Vi har besluttet, at næste år 
holdes præmieuddelingen mandag aften efter den sidste lørdags-
sejlads. Grunden til dette er, at vi så kan forlænge sejltiden ved 
sidste distancesejlads, da vi ikke skal have resultaterne klar til 
kort tid efter sejladsens slutning. Til slut skal der igen i år lyde 
en tak til Inna, Keld og Karen for jeres indsats mandag efter 
mandag. 
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Næste arrangement var Øhavet Rundt. I det tidlige forår gik 
planlægningen i gang. Som noget nyt i år besluttede vi at prø-
ve at lægge sejladsen om, således at vi afkortede ruten ved at 
undlade at skulle sejle rundt om Avernakø, men i stedet sejle 
mellem Drejø og Avernakø. Der havde været røster om, at 
sejladsen måske var for lang, og hvis en afkortning kunne 
medføre en øget deltagelse, kunne det være værd at prøve. Vi 
ved ikke, om det var grunden, men der kom en øget deltagel-
se. 81 kølbåde og 3 flerskrogsbåde tilmeldte sig. Efter sejlad-
sen fik vi positive tilbagemeldinger fra mange deltagere, så vi 
forsøger os igen til næste år med den korte bane. 
Fredag aften var der pænt besøg til spisning og hyggesnak i 
teltet. 
Lørdag morgen da sejladsen skulle starte, blev det sydfynske 
øhav ramt af en byge, der varede i 14 timer. Det blev en våd 
sejlads, men vinden var passende, og det blev trods vejret en 
fin sejlads. 
Da sejladsen distancemæssigt er blevet kortere, forventer vi 
også, at sejladsen bliver afsluttet tidligere. Vi har derfor be-
sluttet at rykke præmieuddelingen frem, således at de frem-
mede deltagere, der kommer langvejs fra, kan nå at deltage i 
præmieuddelingen, inden de sejler hjem. Uddelingen vil foregå 
1 time efter sidste båd i mål, dog senest kl.24.00 om lørda-
gen. 
Tak til alle der har ydet en indsats, således at Øhavet Rundt 
kan blive en succes.   

Vi håber at mange af klubbens medlemmer i 2009 vil slutte op 
om de arrangementer, vi planlægger at afholde i 2009.   

På udvalgets vegne.  

Ole 
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Broudvalgets årsberetning for 2008  

Året i broudvalget startede med, at vi sendte en ansøgning til 
A.P. Møller og hustru Chastine MC Kinney Møllers Fond til alme-
ne formål om støtte til vort broanlæg, som har en budgetteret 
udgift på ca. 1.500.000 kr. ved forlængelse og fornyelse af bro-
erne. Allerede den 11. marts fik vi den glædelige meddelelse, at 
fonden havde bevilliget os 750.000 kr. til at forny vort broan-
læg. Det kan sejlklubben kun glæde sig over.  

Sidste efterår besluttede vi, at vi ville starte med at forlænge 
broerne, dette blev udført af Skytte Jørgensen i foråret, inden 
bådene kom i vandet. Det gav os 9 pladser mere, og ventelisten 
blev det kortere. Nu stod vi så over for den store beslutning om, 
hvordan det videre forløb med broerne skulle være. Bestyrelsen 
besluttede, at der skulle indkaldes til en ekstraordinær general-
forsamling, som så skulle beslutte det videre forløb. Den blev 
afholdt den 24. juni. Der mødte 77 stemmeberettigede medlem-
mer op. Der var forskellige forslag til finansiering, som blev be-
handlet. Det endte med, at det blev besluttet, at begge broer 
skulle skiftes, og det skal finansieres over en kassekredit. Bud-
gettet for at forny de 2 broer er på 1.315.750 kr. Men så får vi 
også nye el og vand standere. Vi regner med, at der skal 6 
standere på hver bro. Handikapafdelingen har et ønske om at få 
alle deres både ind i optimisthavnen. Det har vi nu fundet en 
løsning på ved at lave et knæk på østbroen. Jeg regner ikke 
med, at vi mister nogen plads ved den løsning. Løsningen bliver 
måske lidt dyrere, men handikapudvalget har fået et sponsorbe-
løb på 112.000 kr., som kan bruges her. Jeg tror og håber på, 
at vor kassekredit ikke kommer over ca. 600.000 kr., og at den 
kan nedbringes igen over ca. 6-7 år.   

I foråret har broudvalget sørget for at udlægge gæstebøjer, 
endnu engang tak til Allan dykker, som gør dette arbejde mu-
ligt. Søsætningen forløb igen planmæssigt, idet kranen igen kan 
komme ned ad vejen.  
Udsendelse af bropladssedler og fordeling af pladser er også gå-
et fint. Desværre har der været et par pladser, der har været 
tomme det meste af året. Men det er nogle, der hele tiden har  



 
25 Thurø Sejlklub 

sagt, nu kommer de snart. Så det har ikke været så nemt at 
styre.   

Broudvalget stod også i år for en klubgrillaften midt i juni må-
ned. Vi var en lille flok, der havde en hyggelig aften, men der 
må gerne komme mange flere.  
Mastekranen skulle her i sommer have haft et 10 års eftersyn 
af det, der hedder en særlig sagkyndig. Det har SH group lovet 
at hjælpe med ved at stille en mand til rådighed en hel arbejds-
dag. Men på grund af sygdom er det ikke kommet i orden end-
nu, men dette arbejde vil snarest blive udført.  
Også optagningen af bådene gik planmæssigt, dog har vi været 
nødsaget til at sætte lidt færre både på pladsen Entreprenøren 
er nødt til at have god plads til sine materialer og skurvogne.  

Lørdag den 1. november var det første arbejdshold indkaldt til 
at tage alle installationer af broerne. Hermed er startskuddet 
gået til vinterens store arbejde med at forny broerne. Nu håber 
broudvalget, at der bliver mødt flittigt op, når der bliver kaldt 
ind til opsætning af nye standere til vand og el, samt lægning af 
brodæk. Man må også gerne melde sig uden af være indkaldt.  

Skytte Jørgensen starter ca. 1. december med nedbrydning og 
først i det nye år begynder broerne igen at ligne noget. Nu 
krydser vi alle fingre for, at det bliver en mild vinter.  

Til slut vil jeg takke udvalget for godt samarbejde.    

Kim Isager 
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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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