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Det er ikke billedet  
der vender forkert 

Et sjældent billede 
fra Gambøt 

Her er den gamle 
grill ved at blive  

udskiftet 
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Støberi Containerudlejning Boligudlejning 

Din solcelle leverandør 

TLF. 62 22 02 84  -  WWW.OERKILD.COM 

 



 3 Thurø Sejlklub 

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 Carl Nielsen 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 
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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 Steen Andersen Ribesvænget 2 
formanden@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62 20 75 01 

Udvalg     

Broliggere Kim Isager Blåbærvænget 30 
havnen@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62 20 59 14 

Pigesejlere Marianne Egedal  Niels Juelsvej 20 
pigesejlads@thuroesejlklub.dk 

Svendborg 29 82 94 63 

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

Thurø 62 20 59 22 

Optimister Mette  
Christoffersen 

Rønnebærvænget 80  
optimister@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62 20 71 11 

Aktiviteter Ole Jensen Hjaltesvej 8 
aktiviteter@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62 20 53 97 
  

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

Thurø 62 20 76 70 

Blad Carl Nielsen Gambøtvej 25 
bladet@thuroesejlklub.dk 

Thurø 20 48 58 75 
 

Juniorer Bjerne Sørensen Birkealle 9 
juniorer@thuroesejlklub.dk 

Thurø 29 71 87 18 

Handicap Erling Justesen Strammelsegade 3 
handicap@thuroesejlklub.dk 

Tåsinge 63 54 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 

     



4 Thurø Sejlklub 

 
 Se klubbens hjemmeside på   www.thuroesejlklub.dk 

 

Jan.  26.   Ordinær generalforsamling kl. 10:00  

          i Egely. Kaffe og rundstykker fra 9:30 

Feb.   13.   Bowling kl. 17:45   Se inde bladet 

Marts  3.  Soling møde kl. 19:00 

 

April  12.   Søsætning fra kl. 8:00 

  13.   Standerhejsning   kl. 15:00 Se side 15 og på hjemmesiden 

  OBS Husk! Næste deadline skal aktiviteter i august også med.  

 

  Hold øje med evt. ændringer på hjemmesiden!! 

Næste måneders aktiviteter 

OBS:  DEADLINE  næste blad  14. marts 

Gambøtposten - er din orientering fra klubben! 

 

Gambøtposten udkommer til ca. 580 sejlere 4 gange om året i starten af  
januar, april, august og oktober. Indlæg og billeder  

til bladet er meget velkomne og kan  mailes til Lise Andersen  
Hjemmeside www.thuroesejlklub.dk 

Alle henvendelser vedrørende Gambøtposten skal ske til Lise Andersen  
tlf. 62 20 55 90 - mobil 51 22 02 86. Indlæg til Gambøtposten sendes til: 

bladet@thuroesejlklub.dk      lise.thuro@gmail.com   

Til orientering!  Tilmeld dig nyhedsbrevet ”klubblad” på hjemmesiden  
        og få Gambøt Posten sendt på mail.  
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Vi giver ordet til  formandenVi giver ordet til  formandenVi giver ordet til  formanden    

Vi er nu begyndt på et nyt år 2014, og kan se tilbage med 
en vis glæde med at sejlsæsonen der for de fleste var med 
rimeligt godt vejr, men det kedelige for klubben er, at 
gennemsnitsalderen igen har flyttet sig opad. 
Vor sekretær Steen Andersen og undertegnede rev i november måned et 
døgn ud ad kalenderen og deltog på Dansk Sejlunions konference i Vings-
ted centret. Efter konferencen tog vi hjem med et ønske om fortsat at frem-
me sejlsporten i Thurø Sejlklub. I vor sejlklub har vi en bred masse af per-
soner m/k som gerne vi lave en masse for klubben, og unionen gav os 
sparket til at komme videre. Nogle af de ideer der kom frem, kan den 
kommende bestyrelse tage fat på, f.eks. tilgang af nye medlemmer, mere 
involvering af de nuværende, for at have en gruppe som sørger for klub-
bens udvikling.  - Vi skal fortsat holde det høje aktivitetsniveau vi har i 
klubben, men aktiviteter koster penge, nu må vi se om det ikke kan klares 
indenfor vor nuværende økonomiske ramme uden f.eks. kontingentstig-
ning. Budgettet for 2014 lægger ikke op til dette. 
I de mange år jeg har været med i klubben har vi haft den indstilling at vi 
alle bidrog til fællesskabet, men måske skal vi fremover dreje båden lidt, 
således at den fremtidige grundbetaling for at være medlem af klubben er 
kontingentet,  samt merbetaling for den ekstra ydelse som klubben giver 
det enkelte medlem. 
Igen i 2014 står en god sejlsæson for døren, og en af de store opgaver vil 
være at kunne tilbyde nogle af vore klubmedlemmer der står på venteplads 
en plads ved broerne. Der arbejdes i hvert fald for at det kan lade sig gøre  
i den kommende sæson. Sæsonen starter også op med en ny hjemmeside, 
som vil være til stor gavn at bruge for alle udvalg, og det giver en ny alsi-
dig kommunikationsmulighed til alle medlemmerne. En tak til Jan Knud-
sen som har stået for dette store arbejde. I 2013 har vi rettet henvendelse 
til Erhvervslivet for at støtte klubben, og disse bidrag har betydet et løft 
for Ungdomsafdelingen, og et skulderklap til ledere trænere og forældre-
gruppen der har bakket op i dette arbejde. - Husk nu den 26. januar at 
komme en tur i Egely og deltage på den årlige generalforsamling, vi  
starter kl. 09,30 med kaffe og morgenbrød. 
Vi skal tage afsked med udvalgsformænd m/k og vælge ny formand og 
kasserer, samt godkende regnskabet 2013 og budget 2014, med 
beslutning om etablering af nye bådpladser. -  Godt nytår – Ib Oldrup 
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Årsberetning    Solingafdelingen 2013. 
Vi kan se tilbage på sæsonen 2013 , hvor der som sædvanlig har været et meget 
stort aktivitetsniveau i Solingafdelingen. 
Sæsonen startede med klargøring af bådene, efter en al for lang og kold vinter, 
var der som sædvanlig godt fremmøde af Soligsejlerne til forårsklargøringen. 
Bjerne Sørensen, og Klas Sørensen havde i vinterens løb fået repareret den soling 
der havde fået beskadiget fribordet sidste år. Solingerne bliver brugt rigtig meget 
og er efterhånden nogle ældre slæder, så det kan ses på bådene. Hvis de skulle 
shines op ville det kræve en større renovering med maling af dæk osv., vi må se 
hvor meget vi kan nå til foråret. . For at bådene kan holdes sejlklare til brug 
mindst 4 dage om ugen sæsonen igennem er det nødvendigt med løbende vedlige-
holdelse, som kræver en indsats af bådsmændene og andre som tager et ansvar i 
forhold til at få bådene repareret. Henrik Meyer og Hans Knudsen, har især lagt 
mange timer i at vedligeholde og reparere Solingerne, stor tak til dem. Det er 
nødvendigt, at flere af os næste år bruger nogle timer, på vedligeholdelse af både-
ne, så det ikke altid er de samme der bruger deres fritid på at reparere både-
ne.806èren trænger til en gennem gribende renovering af bunden til foråret. Sten 
Egedsøe vil stå for dette projekt. 
Det koster også i materialer og grej at holde bådene sejlklare, så stor tak til vores 
sponsorere: Havnens Fiskeriartikler, P.S. Bådshoppen, Thurø Yacht og Kutter-
værft, amt FOMO. Torben Pedersen har skaffet en sponsor til 4 nye båd presnin-
ger til næste år. Tak til Torben for et godt initiativ med at skaffe penge til de til-
trængte nye bompresenninger. 
Bådene har været flittigt brugt gennem sæsonen.4 Solinger og 806èren er udlånt 
til mandagssejlads, juniorsejlerne og Krabbeklubben bruger bådene om tirsdagen, 
Pigesejlerne sejler i 4 solinger og 806èren om onsdagen, Sejlerskolen bruger 
806èren et par gange om ugen, der sejles Fleet torsdag, og om efteråret  forlænges 
sejlsæsonen med fleet sejlads om lørdagen. Juniorsejlerene har deltaget i Tåsinge 
rundt og pigerne har sejlet Hyæneræs i et par Solinger. Juniorafdelingen har af-
holdt sponsorkapsejlads i 
Solingerne med hjælp fra en 
del Solingsejlere.  
Der har været stor tilfreds-
hed blandt sponsorerne, med 
disse arrangementer. Der er 
i øjeblikket ingen, der har 
tegnet årskort til Solingerne 
eller 806èren. Der er efter-
hånden også kun weeken-
derne, hvor bådene ikke bru-
ges i klubsammenhæng.  
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Solingudvalgsmøde Mandag d. 3.3. 2014 kl. 19:00 i havnehuset  

Vi mødes og planlægger forårsklargøring af Solingerne og 806èren, samt sæso-
nens aktiviteter i Solingafdelingen.  
       Mvh  Jørgen Holme 

Vi fik 4 nye spilere til Solingerne og et nyt storsejl til 806èren, dejligt at komme 
på vandet med nye sejl.806èren trænger til en ny fok. Vi har stadig et problem, 
med at få plads til at opbevare og tørre sejl, så vi glæder os rigtig meget til udvi-
delsen af jolleskuret så der kan blive mere plads til sejlene.  
Vi fik afviklet klubmesterskab i Fleet en dejlig lørdag, med mange spændende 
sejladser. Vinderne var nogle gamle kendinge, Henrik Buchwald og Erik Garne. 
Tillykke med Pokalen drenge. Vores årlige gode tradition med en efterårsejlads 
for Solingsejlere gik i år til Ærøskøbing. Nick Bunger og Karsten Isager lagde 
både til udflugten, hvor der blevet hygget i salonen om aften, og senere forsatte 
vi så til Arrebo, hvor der blev smagt på den lokale bryg. 
Det har været en god sæson, hvor bådene har været sejlklare til at blive brugt, af  
de mange medlemmer af Thurø Sejlklub, 
juniorer, pigesejlere, fleetsejlere, man-
dagskapsejlere, sejlskoledeltagere. Hvor 
er vi heldige at vi har vores klubbåde 
som giver mulighed for et meget aktivt 
klubliv, som der ikke findes magen til ret 
mange steder i Danmark.    
    Jørgen Holme 
      
    

Forårsklargøring af Solinger og 806 
Så er det nu du har chancen for at få en eller flere hyggelige dage sammen med 
sejlerkammerater, hvor vi  gør bådene klar til sejlsæsonen. Vi starter i weeken-
den d. 23. og 24. marts kl. 10. og fortsætter d. 6. og 7. april kl. 10:00 
Hvis der er nogen der er morgen friske, så skal vi bruge nogen til at hjælpe med 
søsætning tirsdag d.9 april kl. 7:00 
Vi sætter master på fredag d.12. april kl. 15:00 
Husk godt humør og noget praktisk arbejdstøj. 
        Vi  ses  - Jørgen Holme 
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Martin Strandberg  Tømrer - Snedker 
Alleen 16,  5883 Oure,  Tlf. 40 33 30 43 

Strandberghus 
Type 2 
www.strandberghus.dk 

 
       
 
 
 
 
 
 

Bjarne Huusfeldt  
tlf. 62205815 

mail@fynf-yacht.dk 

Sælges NY 2 x Lewmar 16 2 speed Selftaling spil. 

 

 udsalgspris Dkr. 8.200, sælges for 5.000 Dkr. 
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Nye medlemmer bydes  
velkommen i klubben: 

Doris Vanddam Andersen 

Jens Thuesen 

Tina Thuesen 

Christine Thuesen 

Niels Peter Thuesen 

Kenneth Jensen 
 
Thomas Pedersen 

 

 

 

 TIL SALG 
 

"LA VITA" vores dejlige  
Hallberg Rassy 312 kan købes. 

 
Står indendørs i hal og kan  

besigtiges efter aftale. 
 

Tlf. 6220 5657 eller 2728 9657 
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Thurø Bageri 
Struwestræde3 
Tlf. 62 20 50 43 

 
Din lokale håndværksbager 

Spar tid og penge gør som Spar tid 
og penge gør som Spar tid og 

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

Centrumpladsen 8,  5700 Svendborg  tlf. 62215221 
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Vi henstiller igen til at indlæg der skal i bladet skrives  
som en brødtekst med afmærkning til evt. billeder.  

Vi vil meget gerne have billeder med. 
Og at teksten ikke skrives direkte i mailen, men  
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Hyæneræs 2013 
med folkebåden Fan Dango 

 
TSK skulle i år stå for afviklingen af Hyæneræset. Pigeafdelingen har bestået i 30 
år, og Hyæneræset afholdes for 25. gang, så det var jubilæumsår 
Der var tilmeldt 13 både. For 25 år siden var der 18 både, men godt gået, når vi 
tænker på, hvordan alle kapsejladser får færre og færre tilmeldinger. 
De 11 både var fra TSK. Trofaste Baryl fra Nyborg, og Sprøjt fra SSS kom også i 
år. Dejligt de kommer -  der må gerne komme flere. 
Skippermødet blev holdt i strålende sol og god vind, Niels Otto Jessen var over-
dommer, og han nøjedes med at sige, der var god vind, ikke noget om at det blev 
op til 15 sek. m ved Revballonen, men det kunne han nu heller ikke vide. Dmi 
havde lovet godt 10 sek.m.men Niels Otto afviklede sejladserne så vi kunne blive 
tidligt færdig, da vinden tog til sidst på eftermiddagen. Der har aldrig manglet 
hjælpere, når pigerne sejler kapsejlads. Mændene  lægger præcise baner, skyder i 
gang, skyder i mål, og regner ud, det er dejligt, at de stiller op for os. 
Stemningen er altid god og humøret højt, inden vi stævner ud. Termokan-
den,  basserne, lakridser m.m. har vi husket, man skulle jo nødig gå sukkerkold. 
Strømmen havde vi også tjekket, vi havde lige haft Henrik Meyer - aften, og da 
havde vi oplevet hvor meget strømmen kan betyde selv langt ude i Lunkebugten. 
Vi vidste godt, Fandango var godt begroet i bunden. Det havde en overhalende 
båd allerede fortalt os weekenden før, hvor vi var med til Øhavet rundt. (også en 
skøn tur) 
Så vi havde ikke sat vores forventninger til at vinde, men ville gerne have en ri-
melig placering. 
Folkebåden, 
som er tung og 
langkølet, vil 
gerne have rig-
tig meget vind, 
medens skipper 
og besætning 
ikke ønsker for 
meget. Men d. 
24. august 2013 
fik folkebåden 
alt det vind, den 
kunne ønske 
sig, og så måtte 
vi bare følge 
med. 
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Først havde vi to sejladser på trekantbane med pæn vind. Der blev kæmpet både-
ne imellem, og stemningen var intens, vinden god og alt gik hurtigt. 

Efter en frokostpause på land skulle vi sejle distancesejlads ud til Revballonen, 
og nu var vinden taget rigtig til. Solingerne, de var med alle fire, kæmpede med 
de store bølger, og jeg har hørt, at de  måtte øse, så der var nok at lave for gaster-
ne. 
Folkebåden kæmpede også imod store bølger på kryds til Revballonen, men da 
den var rundet, gik det hjemad for fulde sejl, og vi surfede afsted på kæmpebøl-
ger.  
Vi sejlede ikke optimalt, for der skulle ikke nogen på fordækket og sætte spi-
lerstagen. Det er, trods kampgejsten, vigtigere at få alle mand med hjem. De stør-
re både brugte hellerikke deres spiler. Der var fuld fart på alligevel.  
Vi holdt godt øje med konkurrenterne, men det er svært at regne vinderne ud, da 
bådene er så forskellige.  
Om aftenen var der 65 til festlig spisning, og nu skulle vinderne offentliggøres. 
Mine to gaster Lise Bekker og Lene Christensen var desværre forhindret i at del-
tage i middagen, men HURRA vi havde 1. pladsen i vores løb (5både) i alle tre 
sejladser. Der blev sms'er til gasterne, så de kunne prale, der hvor de nu var. Det 
havde vi ikke lige regnet med. Mange både var foran os, men vi har det mindste 
mål, og de andre både kunne ikke bruge deres spiler. Det var skønt at prøve at 
blive nr. 1 i vores løb, vi blev nr. 3 overalt. efter to solinger. I 2. løb blev det so-
ling nr. 4 med Pia Helle og i 3. løb vandt Baryl  med Hanne Høybye. 

Overalt vinderen og vinderen af de eftertragtede smykker, blev: 
Soling 4 med Pia Helle. Susanne Andersen og Jeanne Jepsen  

Stort tillykke med det, piger. 
 

Dette Hyæneræs kunne vi klare på en dag, men jeg mindes vores tur til Nyborg. 
Dengang var der også vildt meget vind, da vi skulle sejle derop om fredagen, og 
hjemturen om søndagen kan vi ikke huske for da hørte vi håndbold i radioen. 
Danmark vandt guld. - I Ballen sidste år blæste det også rigtig meget, inden vi var 
færdig med sejladserne 
Da vi skulle til Fåborg blæste det så meget, at Fandango blev i Gambøt, Vi kørte 
så hen i bil og så de modige sejle kapsejlads og var med til festen. Ja minderne 
myldrer frem. 
Lad os håbe på rigtig mange gode sejladser i de kommende år. 
 
          Pigerne i Fandango  

Desværre skete der et teknisk uheld i forrige blad. Så kun halvdelen af   
teksten  kom med, så derfor bringes artiklen i sin helhed her. Undskyld.   
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Broudvalgets årsberetning for 2013 
 

Broudvalget har i det forløbne år haft en del emner, som der  
skal tages stilling til i den kommende tid. 
I forbindelse med fordeling af bropladserne i foråret kom der tvivl i udvalget, om 
det er formuleret godt nok, hvem der har ret til en broplads. Et medlem mener, at 
det er nok at være primær bruger af en båd, som et andet medlem ejer og laver 
en aftale om det. Vi i udvalget vælger at sige god for det, selv om vi egentlig 
mener, at der bør være et ejerforhold til den placerede båd. Dette resulterer nu i, 
at vi gerne vil ændre reglementet, så det bliver formuleret, så der skal være et 
ejerforhold på mindst 1/3 af bådens værdi. Der er så også et par andre ting, der 
måske skal ændres. Bl.a. 3 års reglen for medlemskab som ikke er hensigtsmæs-
sig over for nye medlemmer. En præcisering af hvem der kan overtage ens plads, 
og hvordan det er med ansvar over for både og broer. 
I forbindelse med fordeling af pladserne i foråret var der et par stykker, der for-
trød, og derfor måtte vi i år godt op af ventelisten for at få fyldt op på pladserne. 
Vi kom faktisk til nr. 32. Da en del jo har betalt for en plads andet sted og derfor 
ikke sådan lige vil flytte. 
En af de to fortøjningspæle, som Thurø Sø entreprise har slået sidste år, var ikke 
stærk nok i en svejsning og knak derfor. Søren har lovet at skifte de to pæle i det 
tidlige forår, men det er det åbenbart ikke blevet endnu. Lars har så heldigvis 
været flink til at flytte lidt rundt på grund af den manglende plads. Nu bliver vi 
vist nødt til selv at få det ordnet inden næste forår. 
Som det sikkert er rygtedes, har vi fået lov til at forlænge vore broer med 16 og 
20 meter. I den forbindelse har jeg udsendt et spørgeskema for at få en idé om, 
der er et behov for sådan en udvidelse på 12 pladser mere ved broerne. Ca. 48 på 
ventelisten er blevet spurgt, og 20 har svaret at de er klar til at komme med en 
båd, så der er altså et behov. Der er indhentet pris fra Mogens Pedersen, og der 
er lagt et budget for, hvad det vil koste, knap 500.000 kr. Broudvalg og bestyrel-
se vil på de kommende møder se på økonomien, og den endelige beslutning vil 
blive taget på generalforsamlingen i januar. 
Stormen den 28. oktober var ufattelig voldsom, heldigvis var der ikke ret mange 
både ved vore broer. Vi slap med 2 knækkede fortøjningspæle. Et par medlem-
mer var med til at sikre de både der havde problemer. Bådene var blot 14 dage 
før kommet godt på land. I år kunne der godt have været et par både mere, vi var 
hele vinterpladslisten igennem. Så tænk over om du evt. skal tilmeldes på listen. 
Al tilmelding til broventeliste og vinterpladsliste skal igennem vor listeføre Gert 
Bjerum, som fører kontrol med disse. Også søsætning i foråret gik planmæssigt. 
Igen i år har broudvalget stået for tømning af gæsteleje og badautomater. Der er 
kommet 108.830 kr. i kassen, ca. 10.000 mere end sidste år.  
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Så der har været godt besøg i Gambøt i år, det er især danskere, der har været 
flere af, og mange har givet udtryk, for at det er et godt sted med en god stem-
ning. 
I foråret blev mastekranen efterset og tjekket, men der har i sommerens løb alli-
gevel været nogle problemer med, at den ikke vil løfte det, den skal. Men nu har 
SH Group igen justeret på den, og lige nu og forhåbentlig fremover kører den 
fint. Broerne blev som sædvanlig igen smurt og gæstebøjer udlagt. 
Nu mangler vi på lørdag igen at få gæstebøjerne op. Også fortøjningspælene skal 
efterprøves i den kommende tid, vi mangler blot en med en motorjolle, vi kan 
bruge til det. 
I juni havde vi igen den årlige klubgrillaften. Vejret var ikke det bedste. Men vi 
var da en 25, stykker og der blev grillet og hygget. 

         Kim Isager 
 
 

Bowling aften… 
Torsdag 13. Februar 2014 

Kl. 17:45 
 
Kære venner så er det atter tid til vores årlige dyst, 
ikke på kapsejladsbanerne, men på bowlingbanerne  i Bowl in Svendborg. 

 
 Vi starter med at dyste og efterfølgende  
 er der buffet.   
 Prisen inkl. bowling, sko samt      
 efterfølgende buffet:  204, - kr. pr. person.  
 

 Mød talstærkt op og lad os få nogle festlige timer i     
 gode venners lag her i vintermørket. 
 

   Tilmelding til aktivitetsudvalget  
   v. Bent senest: 7. 2. 2014  
   på tlf. 2042 1860 eller 6220 7160 
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Husudvalgets Årsmøde 2013 
 
Beretning: 
I det forløbne år har husudvalget fået færdiggjort et par større pro-
jekter. Først og fremmest den udvendige overfladebehandling på havnehuset. Et 
projekt som for husudvalget var stort og vanskeligt, men som blev gennemført 
ved fælles hjælp. En omgang øl og pølser til de malende folk fik sat endelig 
punktum for projektet først på sommeren. Resultatet er absolut tilfredsstillende. 
Et andet større projekt var udskiftning af gangbroen ved Havnehuset. Opbygnin-
gen blev foretaget af vores hustømrer, men klargøringen blev klaret af et klub-
medlem som fjernede den gamle gangbro. Resultatet er en pæn og enkel gangbro 
som vi alle kan være tilfredse med. 
I løbet af sommeren blev det, på grund af mange svigt, nødvendigt at udskifte 
gasfyret i havnehuset. Ikke fordi det eksisterende var særlig gammelt, men repa-
rationerne blev for hyppige og dermed dyre. 
Ellers har året været præget af almindelig vedligehold af vores huse, Egely har 
fået repareret dørkarme og bundstykke på hovedindgangen hvor der også er op-
sat gelændere.  
Og som en stor hjælp har seniorgruppen også i år sat sit præg på yderområderne   
med oprydning og udtynding på skrænterne. Seniorgruppen var også behjælpelig 
ved kommunens reparation af trapperne på skrænten som er blevet pudset op så 
de bevares i længere tid. Tak for hjælpen seniorer, der sker noget samtidig med 
at man hygger sig. 
I forbindelse med en knækket gren på et af egetræerne på skrænten har kommu-
nens park afd. besigtiget området og foretaget nødvendig udtynding samt fjernet 
et udgået bøgetræ på skrænten ved vejen. Der resterer at foretage reparation af 
trappen mellem Egely og første afsats. Denne projektdel ligger endnu hos kom-
munen.For det kommende år har husudvalget ikke større vedligeholdsarbejder. 
Derimod arbejder vi med planer om at ændre ovngrejet i Egelys køkken. Den 
nuværende ovn er utilstrækkelig ved madlavning til mange personer. 
Et andet emne er de store og tunge borde og stole i Egely. Vi vil udskifte dem 
med lettere typer. Borde hvor benene klappes sammen og flyttes så de optager 
væsentlig mindre plads end de nuværende, og polstrede stole som kan stables. 
Det vil alt andet lige lette håndteringen når huset nu engang anvendes til forskel-
lige formål hvor der ofte skal ommøbleres. 
Yderligere er en grundig oprydning i Egelys service påkrævet. Der kommer 
mange fremmede ting til, vel nok fordi lånerne af huset ikke får deres ting med 
hjem, ligeledes mangler der ting, vel fordi noget går itu og skal erstattes eller 
fordi nogen glemmer at aflevere grejet når man lige har taget en lille rest med 
hjem og til det formål låner husets service. Der vil også blive suppleret med 
champagneglas. 
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Og så kan man se at den gamle grill ved Havnehuset er fjernet, Der vil til foråret 
blive opstillet en ny grill af en anden type. 
Disse tiltag vil koste nogle klubkroner, men det vil fremgå af budgettet. 
Men endnu et begivenhedsrigt år er gået hvor der er trukket på mangen et klub-
medlems ressourcer. Jeg vil sige tak til udvalget for samarbejdet i det forløbne år, 
og tak til jer der på jeres måde har bidraget til at bevare vore værdier i god og 
brugbar stand.  
Og vi har opdaget at hvis vi er flere, når vi mere og tingene går hurtigere . . .  
Ja, du er velkommen til at henvende dig til husudvalget så vi ved at du vil og kan 

bidrage med dine kompetencer når det er nødvendigt.               Kaj 

Bladudvalgets beretning 2013 
 
I forbindelse med årsmødet i 2012 stillede vi blandt andet spørgsmålene: 
Kan vi finde nye indtægter? - Skal Gambøtposten udkomme 6 gange om året? 
Hvis ja - skal alle 6 numre trykkes og sendes ud med posten? 
Kan vi udvikle nyhedsbrevene fra de enkelte udvalg - og hvad gør vi for dem der 
ikke "er på nettet"? - Er hjemmesiden spændende nok? Hvis nej - hvad kan vi 
gøre for at gøre den mere spændende? 
Hvordan ønsker vi at bruge internettet i Egely og havnehuset? 
Kan vi nedsætte nogle ad hoc udvalg der vil arbejde med nogle af ovenstående 
problemstillinger?  - Vi nåede frem til at udsende Gambøtposten 4 gange om året, 
med alle sider i farve. Ved at tilbyde annoncørerne links til vores hjemmeside - 
lykkedes det Ingeborg at få annonceindtægterne hjem. 
Med hensyn til hjemmesiden - så er en helt ny og spændende hjemmeside lige på 
trapperne. Jan Knudsen vil præsentere den her i efteråret. 
Jan har også været mester for at vi nu har trådløst netværk - både i Egely og i 
havnehuset. - Igen i året der er gået har Lise tryllet det indkomne materiale til 
nogle pæne blade, assisteret af Inna som bl.a. er korrekturlæser.  
Arbejdet vil blive betydeligt nemmere, hvis alle der sender materiale til bladet, 
sender det som brødtekst i en vedhæftet fil. Man kan i teksten markerer hvor 
eventuelle medsendte billeder skal placeres.  
Materialet skal stadigvæk sendes til:  
        bladet@thuroesejlklub.dk eller  lise.thuro@gmail.com. 
Vi ved ikke om nyhedsbreve og debatforum vil blive brugt mere fremover - det 
ser ud til at Facebook opfylder det meste for de yngre generationer. 
 
Bladudvalget hører meget gerne fra medlemmer der vil bidrage til  
yderligere udvikling. 

      P.u.v.  Carl Nielsen 
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Hjemmesiden www.thuroesejlklub.dk 
 
Så er den nye hjemmeside endelig taget i brug. 
Bestyrelsen har ønsket, at udviklingen af klubbens hjemmeside skal ligge tættere på 
klubben, så vi hurtigt kan tilpasse hjemmesiden til klubbens behov. 
Derfor denne nye hjemmeside. 
Den har en simpel opbygning lige som den gamle, og det er stadig klubbens udvalg, 
og dermed klubbens medlemmer, der skal levere indhold til hjemmesiden. I udval-
gene er der nogle få medlemmer der har rettigheder til at vedligeholde hjemmesi-
dens indhold. 
Som noget helt nyt skal ALLE nu logge ind på hjemmesiden for at få lov til at se 
alle menuerne. På den måde kan hjemmesiden rumme indhold der kun vedkommer 
klubbens medlemmer, såsom billedgalleriet, information fra bestyrelsen, kalender 
for Egely med mere. 
 
Hvordan logger man så ind? 
Øverst til højre finder du menuen LOGIN. 
Det kan måske være lidt af en udfordring at logge ind første gang. 
Første gang du logger ind skal du bruge dit medlemsnummer. 
Det finder du bag på Gambøtposten. Hvis du har familiemedlemskab har du flere 
medlemsnumre, et for hvert familiemedlem. 
Kontakt kasseren@thuroesejlklub.dk eller webmaster@thuroesejlklub.dk for at få 
dem oplyst. 
Du kan nu logge ind med dit medlemsnummer og dette password: dhbvhiu 
Når du er logget ind SKAL du rette dine personlige oplysninger. 
Email skal være entydig.  
Det betyder at familiemedlemmer IKKE kan bruge en fælles email. 
Dansk Sejlunion skal bruge alderen på klubbens medlemmer til statistik. Vi håber 
du vil udfylde feltet med din fødselsdag. 
Det er vigtigt at ALLE medlemmer logger ind og udfylder de personlige oplysnin-
ger. - Mangler du en email, kan du nemt lave f.eks. en gmail. 
 
 Når du er logget ind. 
Når først du er logget ind, kan du pludselig se flere menuer. 
For eksempel menuen NYHEDSBREV. 
Her bør du tilmelde dig nyhedsbreve fra de udvalg (kategorier) der interesserer dig. 
På den måde kan udvalgene hurtigt meddele sig til grupper af medlemmer, og du 
bliver opdateret når der kommer nye indlæg på hjemmesiden. 
Når du nu har udført alle dine pligter med at udfylde dit og dat, har du fortjent at 
slappe lidt af med GALLERIET 
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NB: hvis du er tilmeldt nyheds-
brev på hjemmesiden og ikke har 
modtaget mail med en PDF fil til 
Gambøt Posten, da tilmeld dig igen, 
idet din tilmelding muligvis ved et 
uheld kan være slettet! 

Der findes nu et trådløst netværk i Havnehuset, og et i Egely. 
Navnene er: 
       TSK-Havnehus og TSK-Egely 
 
Forbindelsen leveres af TDC som en 20/2 adsl forbindelse 

Her findes fotoalbums for de seneste år. Opfrisk minder fra fællesture, eller få dig 
et billigt grin fra en af de mange fester. Menuen KLUBHUSE er også synlig når 
du er logget ind. 
Herunder finder du den nye kalender til reservation af Egely. Her kan du ONLI-
NE reservere Egely til klubarrangementer og private fester. 
Du modtager en email fra husudvalget når du har reserveret og når din reservati-
on er godkendt. 
Smartphones.  
Hjemmesiden tilpasser sig din smartphone. 
Det ser lidt anderledes ud, men det virker faktisk ganske godt. 
 
Jeg håber du vil tage godt imod denne nye hjemmeside og bruge den flittigt. 
Måske virker alt ikke optimalt her i begyndelsen. Send mig en email hvis du fin-
der fejl. 
Lov mig at du ikke giver op hvis det driller lidt. Send mig i stedet en email. Også 
hvis du har forslag til forbedringer. 
Hilsen 
Jan Knudsen 
webmaster@thuroesejlklub.dk 
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Nyt fra Dansk Sejlunion - tursejlads 
Kig ind på  http://www.sejlsport.dk – der er meget godt.  

Også for tursejlere! Eller se på tvk. hjemmeside  
 

Lån en Klubbåd til den kommende sæson. 
 
Selvom det vinter så er det nu du skal overveje,  om du  vil låne en af Klubbens  
Solinger eller 806èren, til den kommende kapsejladssæson. 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 båden 
gennem sæsonen, samt optagning af båden. 
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. 1.3 2014 give mig besked, en-
ten 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 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 kap-
sejladser 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 vil sejle en Soling, og hvis du vil låne 806èren så skal du 
kontakte Steen Egedsøe. 
Du kan også bare tage i en hygge tur en dejlig sommerdag i det Sydfynske far-
vand. Du har mulighed med et sæsonkort at låne Solingerne når de ikke bruges til 
aktiviteter i Klubregi, i hele sæsonen for 500,00 kr. og 806èren for 750.00 kr., 
eller du kan låne klubbådene  i en weekenderne, eller på dagsbasis. Du kan læse 
mere på Klubbens hjemmeside. 
 
På gensyn på Lunkebugten 
Solingudvalgsformand 
Jørgen Holme 
 jorgen.holme@mail.dk    tlf. 62207670 / 50456864  



26 Thurø Sejlklub 



 27 Thurø Sejlklub 



28 Thurø Sejlklub 

Jessens Mole 3 
Tlf. 62 21 52 06 

ALT TIL LYSTSEJLEREN OG FRITIDSFISKEREN 

HAVNENS MARITIME BUTIK 
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