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Bestyrelse 

    

Formand Ib Oldrup Hjaltesvej 12 
formanden@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62 20 64 12 
42 76 64 12 

Næstformand Ingeborg Andersen Frodevænget 2 
formanden@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62 20 71 60  

Kasserer Lars Løvschall Hyldebærvænget 4 
kasseren@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62 20 62 08 

Sekretær Inna Marie Krat Walkendorffvej 24 
formanden@thuroesejlklub.dk 

Tved 62 22 26 72  

Udvalg 

    

Broliggere Kim Isager Blåbærvænget 30 
havnen@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62 20 59 14 

Pigesejlere Carin Nicolaisen Krussemyntevænget 6 
pigesejlads@thuroesejlklub.dk 

Kværndrup   62 27 18 20 
24 88 04 21 

Klubhusene Kaj Hansen Rolf Krakes Vej 44 
husudvalg@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62 20 59 22 

Optimister Trine Sveistrup Nyborgvej 89 
optimister@thuroesejlklub.dk 

Svendborg 62 22 25 56 
30 64 64 51 

Aktiviteter Finn Jebjerg Hulvej 2 
aktiviteter@thuroesejlklub.dk 

Thurø 28 70 30 08   

Soling / Jolle Jørgen Holme Bergmannsvej 118 
solinger@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62 20 76 70 

Blad Erling Steffensen Vestergårds Alle 11 
bladet@thuroesejlklub.dk 

Skaarup 62 22 14 59 

Juniorer Erik Fürsterling Grønnevænget 4 
juniorer@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62  20 78 62 

Handicap Erling Justesen Strammelsegade 3 
handicap@thuroesejlklub.dk 

Svendborg 635 4 00 04 

Målere Ole Jensen 
Bent Poulsen 

Hjaltesvej 8 
aktiviteter@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62 20 53 97 
62 20 55 12 

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

     
Thurø Sejlklub Egely         
Gambøtvej 25  Thurø 
5700Svendborg  

Tlf. 62 20 56 53 
tsk@mail.dk 
www.thuroesejlklub.dk 

     

   .   

       

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

Januar 26. foredrag i Egely kl. 19: se side 12    

29. kl. 10:00 ordinær generalforsamling hele    
klubben deltager. Der er kaffe og rundstykker    
fra kl. 9:30 i Egely.  

Februar 16. Klubmesterskabet i bowling, se side 14  

Marts 12. Kapsejladsregler med Martin Staal kl. 19: i Egely, se side 12   
26. Taktiske regler med Ditte Juul kl. 19: i Egely, se side 12              

Godt Nytår  

Næste måneders aktiviteter 

OBS:  DEADLINE  næste blad  23. 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 og  

billeder til bladet er meget velkomne og kan  mailes til Lise Andersen   

Hjemmeside www.thuroesejlklub.dk 
    Webmaster er Erling Kjeldsen 

Alle henvendelser vedrørende Gambøtposten skal ske til Lise Andersen  
tlf. 62 20 55 90 - Mobil 51 29 09 90.  Indlæg til Gambøtposten sendes til: 

bladet@thuroesejlklub.dk      lise@thuromail.dk   

Til orientering!  Tilmeld dig nyhedsbrevet klubblad på hjemmesiden    
      og få Gambøt Posten sendt på mail.  

http://www.thuroesejlklub.dk
http://www.thuroesejlklub.dk
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Vi giver ordet til  formandenVi giver ordet til  formandenVi giver ordet til  formanden     

Efter en flot sejlersæson hvor alle udvalg har arbejdet for at 
medlemmerne kunne få gode dage omkring klubben,  skal vi nu 
til at se fremad mod den nye sæson med sædvanlig højt aktivi-
tetsniveau og med mulighed for at skabe flere nye tiltag. 
Vi har her i den skrivende stund endnu Solingerne liggende i vandet og ungdom-
men har også klubbådene  liggende til sejlads i weekenderne. Vinteren er mild så 
det giver muligheder for ekstra timer på vandet. 
Først skal vi tage hul på klubbens årlige generalforsamling søndag den 29. januar 
2012  startende som sædvanligt med morgenbrød, mange  finder vej til klubben 
for at give sin mening til kende. Til dig som endnu ikke har deltaget, tag ned til 
Egely og vær en del af fællesskabet, de timer som generalforsamlingen varer. 
Generalforsamlingen er også skiftetid med nye bestyrelsesposter, på valg er for-
mand Ib Oldrup og sekretær Inna Krat, begge vil gerne have nye kræfter på po-
sterne, og Inna Krat ønsker ikke at stille op.  Har en af jer lyst til at vide mere 
omkring arbejdet til bestyrelsen og hvad det indebærer kan I rette henvendelse til 
undertegnede. 
Men udover nye folk til bestyrelsen mangler vi en ny formand for Gambøt-Posten 
fremover. Erling Steffensen har definitivt sagt nej til at fortsætte, så hvis vi stadig 
skal have et blad, må vi senest på Generalforsamlingen have præsenteret en per-
son M/K der kunne have lyst til at stå i spidsen dette arbejde. Også her kan I for-
høre jer hos en af bestyrelsesmedlemmerne omkring arbejdet. 
På den sidste generalforsamling kom der henvendelse omkring etablering af en 
sejlerskole.  Vi har anskaffet materiale fra Dansk Sejlunion, og flere klubmed-
lemmer har vist interesse for at være undervisere, men klubben mangler stadig en 
person som vil tage hovedansvaret for opgaven, så har du lyst til at stå for sejler-
skolen 2012, ret henvendelse til bestyrelsen. Klubben har en 806-er som skulle 
være undervisningsbåd for sejlerskolen. 
Ligesom andre klubber mangler vi hænder til at hjælpe i de forskellige udvalg. I  
den kommende sæson vil specielt Handicapafdelingen få brug for hjælp, men 
også Optimistafdelingen har behov,  det er ikke sikkert at du skal bruge mange 
timer igennem et helt år, men din hjælp kan gøre en forskel i de forskellige afde-
linger. 
På bestyrelsens sidste årlige møde i december er budgettet for det kommende år 
gennemdrøftet og det skulle give fortsat mulighed for udvikling i afdelingerne, 
uden stigninger for medlemmerne,  men det kan du høre mere om på Generalfor-
samlingen.  
Bestyrelsen ønsker alle medlemmerne et   Godt Nytår 
Ib Oldrup 
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Årsberetning fra pigesejlerafdelingen

 

Endnu engang velkommen til jer alle sammen, særlig velkommen til jer nye piger som er 
med for første men forhåbentlig ikke sidste gang.  Så blev det atter den sidste aften i pige-
sejlersæsonen og så er det jo tid til formandens beretning. 
Vores første opgave var at arrangere vintermøde. Det var faktisk en let sag, da Henrik 
Meyer allerede sidste år gav udtryk for at han gerne ville fortælle historien om en  
families rejse i Middelhavet på en Norlin 34. Sidste år hørte vi om sejladsen i middelha-
vet og denne gang hørte vi så om hjemturen op gennem kanalerne. Hvem havde forestillet 
sig at Henrik ville lægge masten ned og sejle for motor det meste af vejen hjem. Ikke jeg i 
hvert fald. - Men her hørte vi om hvor fantastisk det var at sejle tværs igennem storbyer. 
Henriks fortælling virkede hudløst ærlig og vi fik et stort indblik i familiens udfordringer 
og ikke mindst i Henrik som menneske. 
Så kom tiden med tilmeldinger fra alle jer, eller næsten alle jer. Der er nogen der tror at 
fordi man har sejlet pigesejlads i rigtig mange år, så er det en selvfølge at man kommer, 
det burde vi da vide. Men nej 

 

det ved vi ikke. Så næste år vil vi forvente at få tilmeldin-
ger fra jer alle sammen 

 

det er ok at det er på sidste frist datoen. Selvfølgelig er vi altid 
klar til at håndtere efter tilmeldinger fra nye piger som først lige har opdaget vor eksi-
stens. 
Efter at ha modtaget tilmeldingerne skulle vi i gang med bådfordelingerne. Vi havde 
på forhånd fået at vide at Erling  med Aiolos og Bjarne med Tine ikke ønskede at lægge 
båd til i 2011 til gengæld fik vi tilmelding af en ny båd, nemlig Ulla og Jørgen Faistrups, 
som hedder Lunden. Vi fik 70 tilmeldinger og havde 15 både inkl. klubbens 5 til rådig-
hed. Herudover var den helt store udfordring at der var en ny besætning som brændende 
ønskede at sejle soling. Vi tænkte så det bragede og fandt til sidst en fornuftig løsning 
synes vi selv. Jeg skal her pointere at vi fremover ligesom foregående år forventer, at man 
er rimelig stabil og så vidt muligt deltager i programmet når man har fået stillet  en af 
klubbens både til rådighed om onsdagen. Efter at have fundet en løsning på Soling proble-
met gik kabalen næsten op. Hvis vi meldte en båd fra ville vi på det tidspunkt ha 2 løs-
gængere. Det besluttede vi at gøre frem for at vi gang på gang skulle meddele en Mande-
skipper at vi ikke havde piger til ham den aften. Vi ringede så til Ib Oldrup klubbens for-
mand og meddelte at  vi ikke havde brug for hans hjælp i år. Ib havde i forvejen meddelt 
at han ikke vidste om han var hjemme til at lægge båd til efter sommerferien. Lidt senere 
på sæsonen blev soling besætningerne reduceret til 4 da Mette Hundahl som var skipper 
på den ene af dem, købte en L-23 som nu bruges som pigebåd.   
Så skulle programmet laves og der tager vi jo altid udgangspunkt i de meldinger der er 
kommet på skippermødet og andre input. Mange gange bliver det det samme som foregå-
ende år vel nok fordi vi synes programmet er ok.  - Vi fik dog lavet lidt ændringer bl.a. 
forsøgte vi med fællesspisning 4 gange i løbet af sæsonen.  
Vi besluttede at der ikke måtte være aflysninger, men at vi altid skulle ha en plan B. Plan 
B brugte vi faktisk 3 gange 

 

første gang var nogle på vandet og andre i klubhuset. Den 
første plan-B var vigeregler 

 

i form at et regelspil på internettet. Anden gang viste Janice 
den meget flote præsentation hun havde lavet i forbindelse med et indlæg hun lavede ved 
Dansk Sejlunions konference i Vingsted centret sidste efterår og 3.gang viste Ingeborg 
billeder fra deres dejlige tur sammen med venner til Götakanalen  i sommer.  
Ud over de praktiske sejladser har vi haft lidt teori. John har igen i år fortalt om kapsej-
ladsregler og Jørgen har fortalt om spilerteori.   
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Og så har vi selvfølgelig haft vores undervisningsaften med Henrik Meyer og medhjælpe-
re, som i år var Martin Staahl og Bjerne Sørensen. Heldigvis var det super vejr og mange 
har sagt at de fik meget ud af det. 
Et andet fast punkt på programmet er salg Bøf og salat i forbindelse med Ø- Havet rundt.  
Heldigvis var det heller ikke år noget problem at finde hjælpere. Tak for det. Vejret var 
desværre ikke med os og der var derfor ikke forrygende travlt, hvilket så gav tid til hyg-
gesnak.   
Weekenden efter ø- Havet rundt var der så Hyæneræs- kredsmesterskab som vi var vært 
ved i år. Der var 11 både til start og heraf var de 7 fra Thurøs pigesejlere. Der var god 
vind og det blev til nogle meget spændende sejladser som endte med at smykkerne kom 
tilbage til Thurø. Dagen blev afsluttet med en hyggelig fest i Egely med 67 deltagere. 
Byt 

 

besætning har vi haft på programmet i mange år 

 

men i mange år er det aldrig 
lykkedes at gennemføre af den ene eller anden grund. I år blæste det simpelthen for me-
get, så det endte med plan- B. Vi prøver måske igen næste år. 
I år nåede vi faktisk at gennemføre 9 kapsejladser. Flere gange så det ud til at der ikke var 
vind at sejle på og den ene gang bar strømmen os længere og længere fra start, men tål-
modighed lønner sig for pludselig kom der vind og det endte med en skøn sejlads for dem 
der ikke var vendt om forinden. På trods af 5 soling besætninger lykkedes det kun 2 ud af 
de 9 gange at være 4 solinger til start.  
Det var i store træk hvad vi havde på programmet i år, men så opstod der jo noget som 
ikke var programsat, nemlig at John Runge tilbød at vi kunne prøve at sejle trimaran hvis 
vi havde lyst til det. Og det må man jo sige at temmelig mange havde 

 

John blev næsten 
fast mand om onsdagen.  
Som sædvanlig har der været flest både på vandet i forsommeren og et par gange har vi 
været der alle sammen. Når jeg tænker på sommeren som helhed så synes jeg, at der har 
været pænt fremmøde også på de meget blæsende aftner hvor vi har måtte ty til plan- B. 
Så alt i alt synes jeg at det har været en rigtig god sæson, og håber den næste bliver lige 
så god. 
Hvis vi ligesom skal blive i det maritime, så fremgår det af dagsordnen at næste sæson 
bliver uden mig ved roret i udvalget, og jeg vil gerne takke alle i pigebestyrelsen for en 
stor indsats og et rigtigt godt samarbejde. Jeg overlader trygt roret til den næste for jeg er 
sikker på at de af jer som bliver siddende i bestyrelsen sammen med de nye medlemmer  
nok skal sørge for at skuden bliver ført sikkert videre.  
Og så en lille erkendelse Selvom vi  piger er meget selvstændige så kan altså ikke klare 
os uden nogle mænd,  
Så tak til : 
Lars Løvshall, Ole Mørch, Erland Dissing og Jørgen Faistrup for at lægge båd til. 
Herudover en tak til alle jer piger og drenge der bidrog med teori-praksis og plan- B. 
Også tak til alle hjælpere i forbindelse med Hyæneræset. 
Tak til alle jer som kommer her om onsdagen og er med til at skabe en god stemning.  
En særlig tak skal selvfølgelig lyde til Keld, Bent og Lars. Keld og Bent for altid at hjæl-
pe med kapsejladserne uanset vind og vejr og til Lars for at sørge for at resultaterne bliver 
tastet ind og offentliggjort.  
Der skal også lyde en særlig tak til John 

 

Det har været en fantastisk mulighed 
for os at prøve at sejle trimaran og så har dit tilbud af og til også løst vores løsgænger 
problematik.  -  Dette var ordene fra mig - tak for tilliden.         Carin Nicolaisen 
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HANDICAPAFDELINGEN 
Årsmødeberetning 2011 

Den 4.oktober kl. 18.00 i Egely afholdt handicapafdelingen årsmøde.  

Mødet var velbesøgt af sejlere samt foreningens formand. 
Det blev et hyggeligt og givtig møde med lidt at spise, hvor formanden havde sørget for 
øl til maden. 
Vejrmæssigt har det ikke været den bedste sæson, grundet vejret har der været en del af-
lysninger af sejladserne. 
De Breddestævner Dansk Handicap Idrætsforening og Dansk Sejlunion via Fællesudval-
get søsatte i 2010 er kommet for at blive, med 2 til 3 stævner pr. sæson. 
Thurø Sejlklub har deltaget alle de afholdte stævner , både med sejlere og hjælpere på 
land. 
Det 1. stævne i år blev afholdt i Nivå. Vejret var både vådt og blæsende, men der blev 
gået til den med krum hals af deltagerne og alle havde en god sejleroplevelse. 
Det 2. stævne foregik i Kolding. Her viste vejret sig fra sin bedste side. Igen blev det et 
godt stævne med en energisk indsats fra arrangøren og sejlernes side. Thurø Sejlklub kla-
rede sig godt ved begge stævner, læs Lars´ indlæg fra stævnet i Kolding, i forrige nr. af 
Gambøt eller på hjemmesiden. 
Der er overhovedet ingen tvivl om at handicapsejladsens succes står og falder med indsat-
sen fra de frivillige hjælpere. 
Derfor må vi styrke indsatsen for at få flere frivillige til at hjælpe os. 
Med de gode forhold for handicapsejlere håber vi på at stadig flere får lyst til at komme 
og nyde sejladsens glæder i Thurø Sejlklub 

 

jo flere sejlere 

 

jo flere hjælpere kræves 
der. 
Vi har brug for følgebådfører 

 

folk på land 

 

sejler/ instruktører til Tvin bådene. Alle 
der har lyst og interesse for mennesker og sejlads er yderst velkommen 

 

kontakt under-
tegnede. Der er også andre ting der skal være i orden for at sejleroplevelsen bliver optimal 
både for sejlerne og hjælperne.  

Følgende tiltag skal udføres inden eller i løbes af den nye sæson: 
Der skal monteres fenderliste på pontonen. (det antydes at nogen ved hvor fenderlisten 
er). Evt. skal der laves en kasse til grej der kan stå på pontonen. 
På Mini 12érne skal vi have etablere en inspektionluge på agterdækket, nye forstærkede 
fortøjningsklamper, ny lænsepumpe, vi skal have bompressendinger til begge Minierne,  
alt sammen for forbedre sikkerheden og lette brugen af bådene. 
Vi har haft henvendelse fra et par handicapinstitutioner vedr. prøvesejlads i den nye sæ-
son. 
Vi satser på at være sejlklar først i maj måned i sæsonen 2012.   

Erling Justesen  
Formand for Handicap Afdelingen  
Thurø Sejlklub 
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Optimistafdelingens årsberetning   

Til Optimistafdelingens årsmøde i november deltog rigtig mange børn, forældre og besty-
relses medlemmer. Der var fælles buffet, præmieoverrækkelse i forbindelse med klubme-
sterskab, der blev hygget og drøftet punkter til næste forældremøde i optimistafdelingen. 
Imens alle forældre havde møde, arbejde vores optimister ihærdigt med ideer til træning 
samt der blev tegnet forslag til T-shirts i sæson 2012. 
Flere af vores optimister deltog i januar og februar i teori undervisning i SSS. De første 
optimister var på vandet i april måned.  Påskeferien bød på en udfordrende påske konkur-
rence på vandet. Optimisterne skulle samle poser op fra vandet. Poserne var fyldt med 
lækre påskeæg. Der var dog spørgsmål der skulle besvares inden man havde vundet ret-
ten til indholdet, lykkedes det ikke måtte posen tilbage i vandet. Kort tid efter var der 
informations møde for nye sejlere. Rigtig mange interesserede dukkede også da optimist 
afdelingen et par dage efter havde kæntringsøvelser i den gamle svømmehal. Over 30 
børn fra Sydfyn deltog i øvelserne. 
Optimister og Feva sejlere sejlede sammen tirsdage og torsdage. Træningen har i 2011 
været meget blandet, da vi har haft mange forskellige trænere. Vores sejlere har øvet ba-
netræning, tursejlads samt alle har prøvet klubbens nye Feva joller.  Imens børnene har 
været på vandet har enkelte forældre været i gang med at optimere vores gamle optimist 
joller, med vores reparations sæt fra TORM.  Mange af vores optimister deltog i stævner 
rundt omkring i landet fra marts til oktober måned. 
I løbet af foråret deltog optimisterne i flydende bådudstilling i Svendborg havn. Her til-
bød vore yngste sejlere alle interesserede en tur i en optimist eller Feva jolle.  Der blev 
sejlet og vist joller frem. Vi deltog også i et samarbejde med Ærø redningskorps i red-
ningsaktioner i havne bassinet. Optimisterne kæntrede deres joller og blev efterfølgende 
reddet. -  I skolernes sommerferie var der aktivitet i klubben hver torsdag. Forældre hav-
de på eget initiativ arrangeret sejlads for børnene. Der var stort fremmøde og hygge med 
grill efter sejladsen. Traditionen tro havde optimist afdelingen, igen i år arrangeret det 5. 
og sidste kredsstævne Danske Bank Cup i weekenden d. 3.-4 september. Over 80 tilmeld-
te sejlere med forældre og søskende deltog i dette store stævne. Det krævede en del for-
beredelse og under stævnet gav alle deltagende klubber en ekstra hånd med. 
Efteråret var præget af meget vind og noget ustabilt vejr. Det resulterede i få gange på 
vandet for de yngste sejlere. Dette betød også at afdelingens årlige forældresejlads i opti-
mistjoller blev aflyst. I stedet valgte afdelingen at tage på en indbudt tur med Big Chal-
lenge.  Vi mødtes med Christian Petersen og hans crew på BC et stykke ud for Thurø 
Bund. Ca. 20 forældre og børn blev sejlet ud og gik ombord. Det var en oplevelse for 
mange af optimisterne. Det at være ombord på BC, prøve at styre, se bådens udstyr og 
selve sejladsen var for mange interessant. 
Sæsonen sluttede af med vintertræning for de øvede, vejret i efteråret var 
også noget ustabilt og det blev til få gange på vandet.  Juleafslutning d. 18 
december bød på julesejlads med pyntede joller. Efter julesejlads på van-
det var der julehygge med æbleskiver og godter i havehuset. 
Tak til alle for en god sæson med masser af positive sejleroplevelser og 
samvær. På gensyn i 2012 med     

Trine Sveistrup Optimisterne 
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Thurø Bageri 
Struwestræde3 
Tlf. 62 20 50 43  

Din lokale håndværksbager 

TØMRER-OG MASKINSNEDKERI 
62 20 60 60 
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Spar tid og penge gør som 350.000 
af vores kunder 

Centrumpladsen 8,  5700 Svendborg   62 21 52 

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. 

Martin Strandberg  Tømrer - Snedker 
Alleen 16   5883 Oure  Tlf. 40 33 30 43 

Strandberghus 
Type 2 
www.strandberghus.dk 

v/ Kim Christensen 
Bergmannsvej 112  
5700 Svendborg 

Tlf. 62 20 50 08 - Fax: 62 20 71 56  

Håndkøbsudsalg  
Posthus    
mandag - fredag   08:00 - 16:30 

http://www.strandberghus.dk
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   Østersøen rundt 
Torsdag d.26. januar kl. 19.00 i Egely kan I komme og høre en spændende beretning om 
en tur Østersøen rundt med Marianne og Leif.    

   De fortæller her lidt om turen. 
"En tur på 10 uger som bragte os til Tyskland, Polen, Litauen, Letland, Estland, Rusland/
Skt. Petersborg, Finland, Ålandsøerne og Sverige 
Mange vi møder, er bekymrede for at tage en sådan tur, idet rygterne går om massiv kri-
minalitet og uvenlig behandling i specielt Polen, Rusland og de Baltiske lande, men vi 
håber med foredraget at ramme en pæl gennem disse bekymringer og i stedet flytte focus 
til de lange, mange gode muligheder, der er for at opleve alle Østersøens flotte gamle 
kulturbyer fra den side, hvor de tager sig flottest ud - fra søsiden. 
Tillige fik vi undervejs flere strejf af den nyere verdenshistorie, som f.eks. da vi besøgte 
skibsværftet i Gdansk, hvor Lech Valensa og Solidaritet opstod og på sangarenaen i Tal-
linn, hvor det estiske folk mødtes og sang i protest  mod russerne - eller på domkirkeplad-
sen i Vilnius, hvorfra 2 millioner baltere i august 1989 tog hinanden i hånden og formere-
de en menneskekæde på ca. 600 km. til Tallinn i Estland i protest mod Hitler-Stalin pag-
ten fra 1939, som havde givet Baltikum til Rusland." 
Der vil være mulighed for at nyde en pizza i pausen. (Bestilles og betales ved indgangen). 
Øl og vand til favorable priser. Entre: 20 kr.  Vi håber at se mange         

Hilsen Aktivitetsudvalget 

Thurø Sejlklubs aftenkapsejladser er en virkelig succes med mellem 50 og 
70 tilmeldte både og næsten det samme i fremmøde. Samme succes har Pigesejle-
re med 10 -15 både, vores Optimister og Handicap-sejlere. 
12. marts 2012 med Martin Staal kl. 1900 i Egely 
Martin er en særdeles erfaren kapsejler og gennemgår alle kapsejladsreglerne, 
hvordan de fortolkes og hvorledes man skal forholde sig, når man møder an-
dre skibe i kapsejlads Har du nogle gode situationer er du velkommen til at be-
skrive dem, så vi kan få dem drøfte. 
26. marts 2012 med Ditte Juul kl. 1900 i Egely  
Ditte  er ligeledes en særdeles erfaren international kapsejler. Ditte vil ud fra ek-
sempler fortælle om den taktiske anvendelse af reglerne. Der kan vindes mange 
placeringer, hvis reglerne anvendes rigtigt. Har du eksempler er du meget vel-
kommen til at beskrive situationer, så vi kan få dem drøftet  
Regelaftner i marts for alle der sejler i Thurø Sejlklubs sejladser også dem, der 
sejler med fra andre klubber.  
Se under http://thuroesejlklub.dk/default.asp?menu=4&Vis=Kalender

 

http://thuroesejlklub.dk/default.asp?menu=4&Vis=Kalender
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      Så er det atter tid!     

Vi er tæt på februars mørke og kulde, men heldigvis også  
       tæt  på den store årlige Bowling konkurrence i klub regi,  
      som løber af stabelen: 

             Torsdag d. 16 februar i det nye år, i Bowl`n`Fun på    
Nyborgvej. Indtjekning kl. 17:30 og vi starter med at bowle    
kl. 18:00 og kl. 19:00 går vi i gang med buffeten i restau-  

     ranten. Under spisningen af de lækre detaljer, vil den       
   bedste bowler fra hver bane få overrakt sin præmie,   

          og selvfølgelig fejret med applaus fra forsamlingen.   

                         Alt dette for kun 169 Kr. pr. person.   
                         Dertil kommer skoleje Kr. 15,-   

                        men er du smart tager du dine sejlersko med og spa- 
              re den udgift. Så meld dig til, hold fri fra madlavning  
            og opvask, og få en rar aften, sammen med de andre   
           hyggelige fra en af landets bedste sejlklubber                   
            (formandens udsagn), medens vinteren og mørket                   
             raser udenfor.      

Tilmelding til: Erling S. 62 22 14 59   
                                 eller Inna Krat. 62 22 26 72   

                            senest den 25 januar, dog kan du allersenest  
                            nå det på generalforsamlingen den 29. jan.   

                                      Vel mødt.    
                                      Aktivitetsudvalget 

Mere Kølvægt?

 

Hans Andersen - ØRKILD - gør opmærksom på at kølvægt til en rimelig 
pris kan forøges ved påbygning af bly strimler der vægtmæssigt kan 
håndteres og kan formes efter den eksisterende køl.  

Tag det af igen hvis det ikke har den  øn-
skede virkning og din køl er original igen. 
En professionel eller en gør det selv  
løsning.   

  oerkild.com  
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Hvor er disse fuglekasser? 

og hvor er vi på sejlturen? 

     EL - INSTRUMENTER - UDSTYR        

Vi skræddersyr en løsning til dig og dit  behov.  

Har du brug for større eller mindre reparationer klarer vi også dette.  

Vi har mange års erfaring inden for det maritime område. 

Som sejler kender du sikkert til de akutte problemer der kan forekomme med det elektro-

niske udstyr ombord.  

Vi har specialiseret os og har igennem mange år fået stor erfaring indenfor området takket 

være en stabil kundekreds. 

Vi servicere og sælger bl.a. produkter fra Simrad - B & G- Lowrance - Garmin - Furono  

Du er velkommen til en uforpligtende snak med Henrik på tlf. 62 20 51 68 

TILBUD LIGE NU: 

Simrad HH33 Flydedygtig håndholdt VHF/GPS Marine Radio Avanceret  

og økonomisk 5/1W VHF/GPS håndholdt marine radio med funktioner  

som indbygget hurtig opsamling af 12 kanals GPS modtager, trackplotter med  

waypoint Ikoner/fartøjs historie, og storcirkel navigation.    

Vejl. pris inkl. moms  kr. 2.221,00   

TILBUD                     kr. 1.995,00    

WALSTEDS BAADEVÆRFT A/S  - SAUGSKÆRVEJ 21 - THURØ  
DK-5700,  SVENDBORG -  INFO@WALSTEDS.DK

 

- 62 20 51 68 - WALSTEDS.DK  

Er din el-installation up to date? 

Har du tjekket din el-installation for nylig? 

Har du problemer med din el-installation,  

så spørg vores elektriker Henrik Jørgensen  
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Årsberetning 2011 for kapsejlads- og aktivitetsudvalget 

 
Endnu et meget aktivt år for udvalget. 

25. Januar  
Foredrag om sejlads på Europas vandveje. 
Fra Middelhavet og hjem ad Europas vandveje med Kaj Nordahl. 
Efter at have sejlet gennem Donau, Sortehavet det Græske Øhav og Middelhavet fortalte 
Kaj om sin tur hjem gennem floderne og kanalerne i den vestlige del af Europa,det er 
måske dem vi har størst chance for at besøge.  

17. Februar  Bowling.  
Og de glade vindere er               

10. Marts  
Foredrag i Egely af læge Jørgen Meier. 
Efter en hjerneblødning, med deraf følgende hjerneskade og halvsidig lammelse kom jeg i 
2004 i forbindelse med handicapbåden 2,4. Herefter genoptog jeg sej-
lads, som jeg ikke havde praktiseret siden 1963. Det blev til ugentlig 
sejlads i Kolding sejlklub, og senere kom jeg undervejrs med at Hjer-
neskadeforeningen, havde et sommertogt, med navnet BRAIN-
STORM, eller som en af vennerne kalder det Hjerneblæst. Et foredrag 
med både humor og en beretning om et meget specielt projekt med 
deltagelse i Tall-Ship Race i et specielbygget handicapvenligt skib. 
7. Maj  
Start på mandagssejladserne (Distancesejlads). 
19. - 20. August  
Øhavet Rundt. 
Lørdag, den 20. august løb årets store kapsejladsbegivenhed af stablen. Arrangementet 
startede, traditionen tro, om fredagen, hvor mange glade mennesker hyggede sig på hav-
nepladsen i Gambøt med pigesejlernes fantastiske grill-menu og lidt til at skylle ned med. 
Der var også gang i pølse-, is- og ølsalget, og der var en dejlig stemning i det store telt, 
om end man godt kunne mærke, at vi ikke var så mange som vi plejer at være. Der var 
i år tilmeldt 60 både, 58 mødte op, og de gennemførte alle. Lørdag morgen meldte DMI 
godt sejlervejr, og de 11 starter gik uden problemer af nogen art. Dog syntes en Elan 31, 
at de ville kigge nærmere på 
grunden ved Kidholm, og de var tæt ved at sejle vores fine afmærkningsdæk ned. 
Dér stod de så ca. 20 min., mens to af besætningen var ude at bade. En af de store både, 
med en dybgang på over 2m, måtte også lige kysse grunden på selve startlinien, men var   
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hurtigt fri og startede til tiden. Det viste sig, at DMI kunne holde, hvad de lovede, og vej-
ret blev helt fantastisk til en god og hurtig sejltur: vind fra W-SW, 5-8 ms, med 10 ms i 
stødene, sol og varme. Dertil kom medstrøm i både Svendborgsund og Rudkøbingløbet. 
Det blev en af de rigtigt hurtige Øhavet Rundt, idet første båd i mål allerede viste sig kl. 
15:20! Mange både havde op til 7 knob i gennemsnitsfart, og fartrekorden blev sat af tri-
maranen Barracuda, der nåede op på 9,6 knob, altså i gennemsnit! Det gik faktisk så 
stærkt, at vore 2 trofaste følgebåde havde svært ved at følge med. Da bådene kom i havn 
blev der serveret dejlig tomatsuppe med nudler (og nogle enkelte blev set med en fadøl i 
hånden), og der blev snakket ivrigt på havnen. Det var tydeligt, at mange var helt høje af 
den fine og hurtige sejlads, og Poul Oddersborg udtrykte nok manges mening, da han med 
et smil fra øre til øre sagde: Så kan de sgu lære det, alle dem, der ikke deltog i år! . Alt i 
alt en flot arrangement, som vi alle i klubben kan være stolte af, og som kun kunne lykkes 
takket være de mange frivillige fra forskellige afdelinger, der gjorde en kæmpe indsats 
hver især og sammen. Vi må håbe, at krisen ikke kradser så voldsomt næste år, så vi igen 
kan komme op på vores sædvanlige antal deltagere. Vejret og arrangementet kan der i 
hvert fald ikke klages over!   

24. September  
Afslutning på mandagssejladserne. (59 tilmeldte både) 24. November  
Foredrag/undervisning af Jens Koch om EL om bord .  -  Indhold: 
1. Gennemgang af Ohm´s lov på en forståelig måde, vist med eksempler med 
en akkumulator og diverse komponenter, således at man bagefter har en for 
ståelse af principperne.2. Gennemgang af en akkumulators virkemåde (amperetimer defi-
neres), her under hvad man skal tage sig i agt for. Akkumulatorens karakteristika, oplad-
ning, afladning (fra motor og landlader), dybdeafladning. Krav til motor 
2. Gennemgang af en akkumulators virkemåde (amperetimer defineres), her under hvad 
man skal tage sig i agt for. Akkumulatorens karakteristika, opladning, afladning (fra mo-
tor og landlader), dybdeafladning. Krav til motor generator og land lader. Hvad må man 
installere, og hvad må man ikke.  
3. Farerne ved akkumulatoren: Syrefare, brandfare, personskader. 
4. Ledningssystem, hovedafbryder, herunder ledningstværsnit, effekt/ 
spændingstab. Samling af ledninger/stik. Brand i ledninger - vist med eksempel 
på stedet. Beskyttelse af ledningsnet. Sikringstyper - forskellige kvaliteter. 
5. Installation af instrumenter: Sikrings beskyttelse, nominelle spændinger til disse. 
6. Installation af bovpropel og elankerspil, brandfare, personskader. Eksempler 
på det første vises. 
7. Hvordan man sparer på strømmen, ved f, eks. at installere lysdiodelys. 
8. 230 volts forsyning, med udgangspunkt i Dansk Standards ISO 13297"Fritidsbåde - 
Elektriske systemer - Vekselstrømsinstallationer"9. Galvanisk tæring, og hvad man kan 
gøre for at forhindre det. Herunder metallers spændingsrække. 
Til slut skal det nævnes, at Inna har meddelt, at hun stopper i udvalget. 
Det er vi i udvalget ikke meget for, idet Inna nu gennem rigtig mange år har været fast 
inventar på Mitte, hvad enten det er mandagssejladser eller Øhavet Rundt. 
Men Inna skal have rigtig mange tak for det store arbejde hun har lagt i udvalget.           

Finn Jebjerg  
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Årsberetning for Solingafdelingen  2011  

Solingerne er blevet brugt flittigt af medlemmerne i Thurø Sejlklub i året der er gået. I 
Pigeafdelingen har der været 5 besætninger der ville sejle soling, og 2 besætninger deltog 
i Hyæneræs. Til mandagskapsejlads har der været 4 besætninger, der har dystet mod hin-
anden på Lunkebugten. Juniorafdelingen har brugt bådene en gang imellem, 2 juniorbe-
sætninger der deltog i Tåsinge rundt, og forhåbentlig vil der fremover flere Juniorsejlere 
der har lyst til at sejle Soling. Fleetafdelingen har haft stort fremmøde med 3-6 besætnin-
ger, der sejler hver torsdag, og i vinterhalvåret lørdag formiddag. Til klubmesterskabet i 
Soling dystede 8 besætninger om pokalen, og efter nogle spændende sejladser løb Kim og 
Carsten Isager af med sejren. Der er blevet solgt et enkelt sæsonkort. 806,eren har pigerne 
brugt om onsdagen, og båden har været lånt ud i 14 dage til en juniortræner i sommerferi-
en, så det er ikke meget båden har været i brug i år 
Her i efteråret var vi 8 Solingsejlere der tog på efterårstur, denne gang til Skælskør i 
pragtfuldt efterårsvejr, i 2 Impala 36ére, dejlig sejlads og hyggeligt samvær om aftenen, 
med grillbøffer, rødvin, og snak i cockpittet. 
Der har været godt fremmøde af Solingsejlere til klargøring, vedligeholdelse af bådene. 
Bådsmændene Henrik Meyer, og Erik Garne Thomsen har gjort et stort stykke arbejde 
med at holde bådene sejlklare. Hans Knudsen har igen i år været til stor hjælp med at tryl-
le med kulfiber, glasfiber, popnitter og andet, så Solingerne hurtigt har været sejlklare 
efter en skade. Bådene har efterhånden en del år på bagen, og de bliver brugt flittigt, så 
der er løbene brug for udskiftning af slidt grej. Der er i år knækket 2 bomme, og skiftet 
slidte vanter, samt repareret ting og sager. Fremover må vi nok være forberedt på at der 
skal bruges flere penge på at holde Solingerne sejlklare. Vi overvejer at købe en gammel 
Soling der er til salg for 5000.kr.til brug som reservedele. Vi fik desværre stjålet vores 
nye lænsepumpe, så vi må ud at købe en ny. Nick Bünger tovholder for Fleetsejlads og 
sender bunkevis af SMSèr til Fleetsejlerne, og Henrik Buchwald tager sig af opdatering af 
hjemmesiden, samt sender nyheder og andet af interesse ud til Solingsejlerene på mail, så 
kommunikationen i Solingafdelingen skulle være i top. 806.eren har fået et nyt batteri, 
samt en oplader, så der er strøm til instrumenterne. Det bliver også nødvendigt at købe en 
ny genua, da den gamle er slidt op. Man kan måske få en brugt for ca. 7000.kr. ,mens en 
ny koster noget mere. Vi mener at Sejlklubben nok skal overveje, om de udgifter der er til 
forsikringer, op og isætning, vedligeholdelse m.m., står mål med hvor meget 806`eren 
bliver brugt, og med det arbejde der skal til, for at vedligeholde den. 
Solingudvalget har afholdt 2 møder, hvor vi har fordelt arbejdsopgaver og planlagt aktivi-
teter. 
Vi har igen i år fået økonomisk støtte fra lokale sponsorer: Jyske Bank, Thurøbund Yacht 
og Kutterværft, P/S Bådbutikken, Havnens Fiskeriartikler, samt af Bjarne Cæsar fra Dan 
Pilot. Vi er glade for sponsorernes opbakning til Solingafdelingen, så husk at lægge jeres 
indkøb hos nogen af vores trofaste sponsorer. 
Vi har utrolig meget glæde af Solingerne, og jeg vil opfordre medlem-
merne i Thurø Sejlklub, til at prøve at komme ud at sejle en tur i en So-
ling, enten ved at låne en Soling for meget få kr. eller måske deltage i 
Fleetsejlads. Vi ser frem til endnu en sæson, med masser af sjov og  
spændende aktivitet i Solingafdelingen.  Jørgen Holme 
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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 

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 

Her er plads til din annonce 
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Bundmalingssag i høring  

Miljøministeren indstiller at forbuddet mod brug af bundmalinger udskydes indtil 
1. januar 2015. Udskydelsen begrundes med fravær af virksomme alternativer til 
de nuværende bundmalinger. Dansk Sejlunion bakker op om ministerens indstil-
ling. 
I sit høringssvar skriver Dansk Sejlunion blandt andet; at man intensivt har fulgt 
udviklingen af alternativer og testet en række af alternativerne uden at der har 
været et gennembrud. For sejlerne er denne udskydelse af vital betydning for at 
sejlsporten og fritidssejladsen fortsat kan eksistere på acceptable og sikre vilkår, 
da et forbud pr. 1. januar 2012 ville medføre meget store negative konsekvenser. 
Som organisation for lystsejlerne, der om nogen værdsætter et rent havmiljø, skal 
Dansk Sejlunion dog være de første til at beklage, at det ikke er lykkedes at finde 
brugbare alternativer til afløsning af de traditionelle bundmalinger. 
Tre års arbejde er ikke forgæves 
På trods af de manglende resultater, når det gælder udvikling af alternativer, har 
Dansk Sejlunions arbejde på dette område ikke været spildt. Vores testning har 
betydet at vi forsat er den organisation der ved mest om området. Vores seriøse 
arbejde i Miljøstyrelsens følgegruppe giver respekt og betyder at dialogen i dag er 
meget mere præget af gensidig forståelse end tidligere. 
Verdens skrappeste lovgivning 
Danmark har i dag en af verdens skrappeste lovgivninger på området. Det bety-
der, at de traditionelle biocidholdige malinger, der findes på markedet, er mere 
miljøvenlige men også mindre effektive.  For sejlerne har det til gengæld medført 
problemer med øget begroning. Dansk Sejlunion anser derfor den nuværende re-
gulering for et godt kompromis mellem hensynet til miljøet og hensynet til søsik-
kerheden. 
Er tre år nok? 
Dansk Sejlunion foreslår at udsættelsen ses i sammenhæng med EU's biociddirek-
tiv, som er under udarbejdelse. Direktivet er allerede nu voldsomt forsinket, og 
det kan være svært at forudsige, om det er færdigt i 2015. Da direktivet bliver den 
fremtidige regulering, foreslår Dansk Sejlunion, at man ikke sætter tidsgrænse på, 
men afventer færdiggørelsen af biociddirektivet. 
Hvis udsættelsen gennemføres, kan vi ønske hinanden tillykke med, at sejerne 
ikke er bragt i en ulykkelig situation. Dette ved vi ikke før mellem jul og nytår.  

    Godt nytår 
    Dansk Sejlunion 
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Broudvalgets årsberetning for 2011  

Året starter for mig med at få styr på bropladserne. Der skal udsendes sedler, som brolig-
gerne skal tilbagemelde med bådstørrelse, og om de ønsker plads den kommende sommer, 
og hvor mange der ikke gør, så vi kan tilbyde lånepladser fra ventelisten. Der er gerne en 
12 

 

15 stykker, som får låneplads. Herefter skal pladserne fordeles, det er lidt af et pusle-
spil at få til at gå op. Der er hele tiden nogle, der får en ny båd, og den er også for det me-
ste lidt større end den gamle. Men det plejer at gå op, selv om der somme tider er nogle, vi 
er nødt til at flytte lidt rundt på. Det kniber med at få de allerinderste små pladser besat. 
Første weekend i april blev broerne igen i år smurt af det indkaldte arbejdshold, og så var 
vi klar til at modtage bådene, som blev søsat den 16. april. Som var weekenden før påske. 
Lidt anderledes end det plejer, da påsken faldt meget sent i år. Det er normalt en weekend 
eller to efter påske. Kranen blev noget dyrere, end den plejer. Engstrøm har solgt sin kran, 
så det blev BMS fra Odense, der kom med kran. Ballasten til kranen blev kørt på en last-
vogn for sig, på grund af de ville overholde de vægtgrænser, der er på Thurøbroen, derfor 
den dyrere pris.  
Bropælene er beskyttet med væv, som er smurt med vandtæt maling. Det ser ud til at være 
holdbart, men det skal vedligeholdes og det skal vi til at se på til foråret, måske skal vi 
indkalde til en arbejdsdag for at få det gjort. 
I juni havde vi igen den årlige klubgrillaften. Igen var der mødt mange op til en fornøjelig 
aften med hyggeligt samvær, og der blev vist også sunget et par sange. 
I sommer har broudvalget igen stået for tømning af boksen med havnepenge. Der har igen  
i år været godt besøg, og trods det lidt blandede sommervejr, så har vi igen rundet 100.000 
kr. i gæsteleje. Broudvalget foreslår, at gæstepladslejen næste år sættes op til 120 kr. pr. 
dag, og 300 kr. for 3 dage. Dette blandt andet fordi vort elforbrug ved broerne er steget 
markant i den forløbne sommer.  
I august måned fik vi sat en ny vandstander op på den lave bro ved optimisthavnen, en 
rustfri stander med 4 udtag. Et ønske fra optimisterne så de gamle vandhaner på optimist-
pladsen kunne fjernes. De var ret farlige. Der var også under den bro et meget gammelt  
og rustent vandrør, der trængte til udskiftning. 
Lørdag den 15. oktober blev bådene igen sat på land. Denne gang dog med et andet kran-
firma, nemlig Hegelund fra Fåborg. Han har en lidt mindre mobilkran, som så også er billi-
gere at arbejde med. Vi kunne dog godt mærke, at den var lidt mindre, men med lidt flyt-
ning af kranen og omrokering af et par både lykkedes det at få alle både godt på land.  Der 
er igen plads til solingerne, som kommer op engang i december.  
Gæstebøjerne er sjæklet af moringerne, med venlig hjælp fra Allan dykker, tak til ham for 
det. Efterfølgende har seniorerne renset dem for ruer og lagt bøjerne op på grillpladsen.  
Så kan de blive efterset i løbet af vinteren. 
Vi har i år efter en pause sidste år igen her i efteråret været ude og 
prøvetrække vore fortøjningspæle af træ. Denne gang var der kun to 
pæle, som vi vurderer skal skiftes. En knækkede vi, og en var blød. 
Resten virker til at være solide, så det var en billig omgang. 
Jeg vil gerne til slut takke alle i udvalget for godt samarbejde, og  
alle andre uden for udvalget, der har givet en hånd med at få det  
hele til at fungere.     Kim Isager   
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            Juniorafdelingens årsberetning 2011  

Når vi i juniorafdelingen på tærsklen til 2012 ser tilbage på 2011 

 

er det med glæde og 
begejstring (som vi i øvrig deler med optimistafdelingen). Trods vores oplevelse af, at vi 
på Sydfyn er nede i den berømte bølgedal mht aktive sejlere, så er det lykkes os at til-
trække og fastholde unge sejlere.  
En af juniorafdelingens største ønsker for 2011, var et par nye junior-joller. Dette ønske 
blev opfyldt og i sæsonen har vi haft 6 aktive juniorer på vandet til hver klubaften og 
flittigt besøg fra optimisterne, hvilket har medført positive ventetilstande . 
Investeringen i 2 stk FEVA-joller (2-mandsjolle) har givet muligheder for at holde på 
flere af de erfarne sejlere, men også tiltrukket nye til havnen. Samtidig åbnede det op for 
en naturlig overgang fra optimisten, når man enten ryger for alder eller vægt. Flere står 
på spring og disse 2-mandsjoller, der ud over det sportslige, også giver gode muligheder 
for at styrke de sociale relationer sejlerne i mellem 

 

mens de er på vandet. Vores ønske 
for 2012 er at styrke disse muligheder og investere i yderligere 2 FEVA- joller. 
29 er-jollen er blevet brugt flittigt af 2 af vores erfarne sejlere, der dels har deltaget i 
Tormstævner samt junior- og senior-DM. Læringsmæssigt nogle værdifulde stævneople-
velser, mens det sportsligt ikke helt indfriede de unge juniorers egne ambitioner. På det 
sportslige plan mangler vi dels nogle træningskompetencer, men i sær andre 29 ere at 
træne med. En udfordring som presser sig på at finde en løsning på. 
Sæsonen igennem har flere af juniorerne på skift sejlet med på solingerne og jeg ved det-
te er meget populært (og meget lærende). Og som sidste år deltog 2 af vores solinger i 
Tåsinge rundt, hvor den ene båd var rent juniorbesat og resultatet var meget tilfredsstil-
lende. Et synligt resultat af den tætte relation mellem juniorerne og solingerne som er 
meget vigtig. 
I 2011 har vi igen år haft et godt samarbejde med SSS og Troense. Vi håber på at kunne 
fortsætte dette gode samarbejde på juniorfronten og allerede nu er der god gang i vinter-
træningen fra Gambøt, hvor både SSS og Troensesejlere træner med hver søndag. 
På trænerfronten er det også med en vis stolthed, at vi nu selv har fået udklækket nogle 
unge mennesker som giver noget af sin egen erfaring videre til nye optimister og FEVA-
sejlere. 2 af vores egne juniorer har været aktive trænere dels i SSS og dels i vores egen 
klub. Det styrker sammenhold og underbygger mulighederne for fortsat udvikling i vores 
sydfynske sejlklubber.  
Som nævnt ved flere lejligheder, så har jeg arbejdsdomicil i Hørsholm, og derfor er jeg i 
store perioder mest juniorleder af navn end af gavn . Men et godt samarbejde (og stor 
hjælp fra) med Trine og optimistafdelingen, har vi lykkedes. Dog vil jeg opfordre til, at 
vi finder en ny juniorleder, som kan være mere tilstede i hverdagen 

 

på klubaftener.  
Tak for en super god sæson med masser af positive sejleroplevelser og 
socialt samvær.    

De bedste sejlerhilsner  
Erik Fürsterling  
Juniorleder 
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Beretning til Husudvalgets Årsmøde 2011

  

Husudvalget arbejder som sædvanligt ufortrødent videre med vedligehold af Thurø Sejl-
klubs huse. I det forløbne år er det Egely der har stået for de større tiltag.  

Et projekt involverede den vestvendte ydervæg hvor der var temmelig meget råd så hele 
vægbeklædningen blev udskiftet og nye hjørnebrædder monteret.  

Akustikken i Egely har længe været til diskussion og flere overvejelser er gjort for at for-
bedre forholdene, men sidste vinter besluttede vi at loftmaterialet Rockfon er den rigtige 
løsning, og så gik vi i gang med nedtagning af gammel loftbeklædning og opsætning af 
Rockfon akustikplader i Egely. Samtidig udskiftede vi de efterhånden udtjente lysarmatu-
rer. Og resultatet taler for sig selv. Der blev sendt ansøgning om tilskud til projektet fra 
Fritidsudvalgets Renoveringspulje og vi fik bevilget 45.000,- kr. 

Havnehuset er bestemt ikke friholdt for vedligeholdstiltag. Det ved alle der har været i 
nærkontakt med Havnehusets ydervægge det seneste års tid. Vi har mildest talt været me-
get uheldige med påføring af trætjære, da dette efter et år ikke er ordentligt tørt. Og så ser 
det for øvrigt slidt og ikke så pænt ud. Så var spørgsmålet: Hvad gør vi nu?  

Nu har vi prøvet at behandle med trætjære-linolieblanding ovenpå et lille område, og vi 
har forsøgt at afrense en lille plet med kogende vand. Og nu står vi der hvor yderligere 
forsøg med afrensning skal sættes i gang. Det er noget vi arbejder videre med. 

Men vi kunne da, uden gener, udskifte toiletkummen i Havnehusets handicaptoilet. Det 
var sisternen der havde slået revner. 

I sommerferien var der indbrud i Havnehuset. Det var de indbetalte havnepenge for week-
enden tyvene var ude efter. Skabet og pengekassen var brækket op. En forudseende hav-
nemester havde heldigvis tømt pengekassen forinden, så udbyttet må være begrænset. 
Tyveriet blev anmeldt til politiet og vores nyindkøbte overvågnings kameraer skulle så 
afsløre hvem de ubudne gæster var. Men ak ! Når man så lige har brug for at afsløre 
tyveknægte, ja så virker skidtet ikke. Men vi sendte en reklamation til leverandøren og fik 
ombyttet optageenheden . Vederlagsfrit. Men tyvene blev ikke afsløret denne gang. 

Også Sejlklubbens udenomsarealer samt borde og bænke er blevet vedligeholdt over som-
meren, og her er vi taknemmelige over at klubbens seniorgruppe er villige til at gøre en 
indsats for at der skal se pænt og indbydende ud for Thurø Sejlklubs gæster og øvrige 
brugere. Stor tak til Seniorgruppen. 

Til Havnehusets rengøring i sæsonen 2011 skiftede vi rengøringsselskab. Vi fik et tilbud 
fra All Clean som det var svært at komme udenom. Men det har vist sig at være et godt 
skift. De startede med inspektion af forholdene og en grundrengøring og der har ikke væ-
ret grund til indsigelser over resultatet.  

Også Egely er nu omfattet af All Clean s bedrifter. De kommer og gør rent og pudser 
vinduer en gang om måneden fra september til juni. Så bliver det gjort og udvalgene som 
tidligere havde opgaven er fri til andre vigtige gøremål. Det koster lidt! Men så bliver det 
gjort. Med det resultat All Clean leverer forsøger vi at forny kontrakten, men for en 2-årig 
periode, og helst uden prisstigninger .. 
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Til husudvalgets fremadrettede opgaver foretager vi en årlig ajourføring af vores byg-
ningsaudit. Her fremgår det at der stadigvæk er opgaver at udføre. F.eks. er 

brodækket omkring Havnehuset temmelig medtaget af råd. Det kræver udskiftning, samt 
Havnehusets yderdøre står ligeledes til udskiftning. Disse større vedligeholdelses arbejder 
vil belaste husudvalgets budget temmelig kraftigt for 2012. 

Der er fortsat stor interesse blandt sejlklubbens medlemmer for at låne Egely til private 
arrangementer. Ændringen med en beskeden merbetaling for en dag ekstra er blevet taget 
godt imod, og et stigende antal medlemmer låner nu huset for 2 dage. De ændringer der er 
foretaget i Retningslinier for lån af Egely er tilgængelig på Thurø Sejlklubs hjemmeside 
vedr. Klubhuse . Her kan man også se kalenderen med reservationer. 

Her skal jeg selvfølgelig ikke undlade at lade en tanke gå videre til lånerne af Egely: Tak 
fordi I er så gode til at passe på huset og inventaret, det gør det til en fornøjelse at forestå 
udlån af Egely.    

I det forløbne år har Husudvalget taget afsked med Kaj Mortensen, og 
Michael Benzen er gået på stand by pga. andre presserende opgaver.  
Men i stedet har vi budt velkommen til Carl Nielsen og Annie Ovesen. 
Tak til Husudvalget for godt samarbejde i det forløbne år, og tak til dig 
for den indsats du har ydet med vedligeholdelsesarbejder i klubhusene, 

og velkommen til ny opgaver til næste år.                          Kaj 

   

Beretning fra bladudvalget 2011

  

Redigering og de praktiske gøremål omkring udsendelsen af Gambøtposten, har heller 
ikke i år medført problemer som vores dygtige IT-redaktør Lise Andersen ikke bare løser. 
Må hun bare ikke miste lysten, så er alt godt. 
Lise har bedt mig om her i beretningen at slå fast at indlæg til Gambøtposten skal sendes 
til Lise form af mail til adressen:   

bladet@thuroesejlklub. eller lise@thuromail.dk

 

Det ville være dejligt hvis der var nogle, gerne yngre medlemmer, der ville være med til 
at gøre Gambøtposten til mere end blot et meddelelsesorgan for klubbens aktiviteter. 
Hvis sådanne findes skal de være så hjertelig velkomne. 
Der er gode muligheder for at afprøve skrivelysten, finde stof til læselystne sejlere, og 
bringe det i den flotte indpakning som Lise gør Gambøtposten til. 
Som en konsekvens af alder og måske også udbrændthed vil jeg gerne holde som for-
mand for bladudvalget pr den 31 december dette år. 
Jeg håber et andet medlem, og gerne et friskere, yngre, og fantasifuldt menneske vil tage 
over. Hvis de øvrige i udvalget syntes det vil være en god ide vil jeg gerne deltage i ud-
valget, blot ikke som formand. 
Ellers vil jeg med Shakespeare sige: Han har gjort sin pligt, han kan gå.

           

Erling S. 
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Lån en Klubbåd til den kommende sæson.  

Selvom der er alt for lang tid til vi igen skal ud at sejle kap 
sejlads på Lunkebugten, så er det nu, du skal overveje om du vil være første båd i 
mål i den kommende kapsejlads sæson. Du har chancen ved at låne en af Klub-
bens hurtige Solinger eller 806èren. Så du har lyst til at sejle mandagskapsejlads, 
men ikke har en båd at sejle i, så har klubben 4 Solinger og en 806`er man kan 
låne, hvis man er medlem af Thurø Sejlklub. 
For at låne en klubbåd ,kræver det at man kan sejle båden på forsvarlig vis, og at 
man selvfølgelig deltager i forårsklargøring og  løbene vedligeholdelse af bå-
den. 
Det koster 1500,00 kr. for en Soling og 2000,00 kr. for 806èren at låne en klub-
båd for en kapsejladssæson. I dette beløb er der indregnet startpenge til mandags-
kapsejlads. 
Hvis du er interesseret så skal du senest fredag d. 23.3 give mig besked, enten pr. 
mail, eller telefonisk. 
Hvis der er flere der ønsker at låne en båd, end vi har klubbåde til, så vil der på et 
Solingudvalgsmøde mandag d. 26.3 blive trukket lod om hvem der får mulighed 
for at låne en båd. Hvis man låner en båd, har man forpligtelse til møde op til 
mandagskapsejlads, hvis det overhovedet er muligt, således at vi får nogle sjove 
og spændende kapsejladser på Lunkebugten med mange både til start. 
Hvis du ønsker at låne en klubbåd til andre kapsejladser er det også muligt. Her er 
det først til mølle princippet der tæller, så se kapsejladskalenderen igennem og 
kontakt mig, hvis du har lyst til at komme ud og prøve kræfter på kapsejladsba-
nerne. 
Du kan også bare tage en hygge tur en dejlig sommerdag i det Sydfynske farvand. 
Du har mulighed med at sæsonkort at låne Solingerne når de ikke bruges til akti-
viteter i Klubregi, i hele sæsonen for 500,00 kr. eller du kan låne klubbådene  i en 
weekenderne, eller på dagsbasis.     

På gensyn på Lunkebugten   
Solingudvalgsformand   
Jørgen Holme          
jorgen.holme@mail.dk    tlf. 62207670 / 50456864   
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Jessens Mole 3 
Tlf. 62 21 52 06 

ALT TIL LYSTSEJLEREN OG FRITIDSFISKEREN 

HAVNENS MARITIME BUTIK 
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