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Thurø Sejlklub ”Egely”         
Gambøtvej 25  Thurø 

5700Svendborg 

www.thuroesejlklub.dk 
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Bestyrelse    

Formand Ib Oldrup formanden@thuroesejlklub.dk 42 76 64 12 

Næstformand Jesper Henriksen formanden@thuroesejlklub.dk 23 34 70 21 

Kasserer Lars Løvschall kasseren@thuroesejlklub.dk 29 66 54 99 

Sekretær 
Kommunikation 

Mette Christoffersen sekretaer@thuroesejlklub.dk 23 37 68 76 

Sejlads /aktivitet Bjerne Sørensen aktivitet@thuroesejlklub.dk 41 95 09 18 

Ungdom Hanne Bonde Jensen ungdom@thuroesejlklub.dk 65 91 42 27 
 

Hus og anlæg  anlaeg@thuroesejlklub.dk  

    

Øvrige    

Målere Ole Jensen aktiviteter@thuroesejlklub.dk 41 57 53 98 

Listefører Gert Bjerrum listefoerer@thuroesejlklub.dk 62 21 25 60 
 

SejlSikkert ambas-
sadør 

Mette Hundahl sikkeramb@thuroesejlklub.dk 24 45 90 40 

 
Et lille opråb fra redaktøren:  

Brug Times new roman 11 og send alle indlæg adresseret 
til: bladet@thuroesejlklub.dk inden sidste frist for tilmelding 
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Januar:  09.  Torsdagsmiddag kl. 17 -? 

    26. Morgenkaffe kl. 9,30 

    26. Generalforsamling kl. 10,00 

 

Februar:  13. Torsdagsmiddag kl. 17 -? 

 

Marts:  12. Torsdagsmiddag kl. 17 -? 

 

April:   18.  Søsætning fra kl 08.00 

 

Næste måneders aktiviteter 

OBS:  DEADLINE  næste blad  d. 10/03 2020 

Gambøtposten - er din orientering fra klubben! 

 

Gambøtposten udkommer til ca. 600 sejlere 4 gange om året i starten af  
januar, april, august og oktober.  

Indlæg og billeder  
til bladet er meget velkomne      

 

   Indlæg til Gambøtposten og henvendelse i øvrigt sendes til:  
bladet@thuroesejlklub.dk         

Godt nytår 2020 ønskes fra redaktionen  
v. Carl og Ingeborg 
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Vi giver ordet til  formanden 
 
 
 

  Formanden har ordet ved nytårstid 
   2019/2020 
 

Når du læser dette blad er året 2019 gået, det blev igen et godt år for klubben, på 
trods af at vi har pladsmangel lykkedes det for alle udvalg at skabe gode rammer 
for fællesskabet 
I mit indlæg til forrige blad, kom jeg ind på bæredygtig udvikling. Den fremtidi-
ge bestyrelse og udvalgene der skal styre klubben har i hvert fald fået noget at 
tænke på, med ord som klimaneutral CO2 i år 2050. Jeg har deltaget på nogle af 
årsmøderne, men møder ikke en debat med megen drøftelse om omlægning af 
måden vi driver klubben på, for at vi kan komme til at opfylde målene. 
 
Der er ved at blive lagt sidste hånd på regnskabet for 2019 og alle udvalgene har 
lavet budget for 2020, så mon ikke vi når i mål med en god drøftelse og debat på 
Generalforsamlingen.  
I budgettet er indlagt en større investering på ny spunsvæg ved mastekranen. 
Udgiften skal bæres af klubkassen hvis vi ikke får midler fra fondsansøgninger. 
 
Vi har en god hjemmeside, og nogle udvalg vil hellere kommunikere på face-
book end lægge indlæg ind på hjemmesiden, det betyder at nogle medlemmer 
ikke kan tage del i de drøftelser og debat der foregår. 
Så jeg vil appellere til at alle udvalg og udvalgsmedlemmer der læggermateriale 
på Facebook også lige får vendt det, om hjemmesiden også bør have den infor-
mation. 
Her i den næsten kolde vinter, kunne det være en ide at rense ud og tilpasse ud-
valgets fane. 
Fra bestyrelsens side har vi igennem 2019 løbende orienteret efter bestyrelses-
møderne, og også på anden måde når der er nyt, Vi vil gerne have at alle med-
lemmer tager del i klubbens liv, det er vor alles klub. 
Gå løbende ind på hjemmesiden og følg hvad der sker, det udsendte julebrev 
viser at der er en vældig aktivitet, fornyelse og udvikling i klubben 

 
Klubbens generalforsamling vil bestyrelsen gerne slå et 
slag for, riv igen en formiddag ud af kalenderen, og kom 
indenfor i Egely søndag den 26. januar kl. 9,30 med duf-
ten af frisk kaffe, brød  m.v 
 

Godt nytår fra 
bestyrelsen 

Ib Oldrup 
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Onsdagssejlads — hele året….. 
 
Navigare Vivere est. Det gør vi så, men 
også for hyggens skyld og ikke mindst 
fordi vi kan lide det.  
Da jeg sidst skrev om Jespers onsdags-
sejlads, havde besætningen en gennem-
snitsalder på 76,8 år. Den holder ikke 
længere, nu er den 79,3 år. 
 
Vi er seks tilbage af de oprindelig 10, 
der var på holdet. To er gået fra borde 
og to er ikke længere retningsstabile. 
Det dur ikke, når afstanden fra forstag til 
babystag føles utryg. Vi kan konstatere, 
at det ikke er de ældste, der falder fra. 
Sådan er livets lotteri åbenbart indrettet. 
83, 82, 81, 79, 78, og så en ganske ung 
mand på bare 73 år. Det er Jespers nu-
værende besætning. 
Hvis ikke pasning af børnebørn, hunde, 
lægebesøg og andre akutte ting indtræf-
fer, så møder vi alle hver onsdag. Vore 
koner har stadig krav på en fridag.  

 
Opgaverne har ikke ændret sig, yngste mand må i kabyssen. Varm te med hon-
ning, tilsat en sjat rom, er ingen dårlig start på en efterårssejlads. 
Vore destinationer ligger i det dejlige øhav. Jo koldere det bliver, jo kortere bli-
ver vore udflugter. Det skal være slemt, hvis vi ikke kan nå til Rudkøbing. Vi er 
stadig enige om, at regnvejr med vind over 10-12 m/s giver anledning til aflys-
ning. 
 
Vi har i årets løb fulgt interesserede med i projekt Ellen. Søby og Fynshav er be-
søgt, og vi har brugt timer på at diskutere det projekt. Vi kan ikke forstå, hvordan 
en færge med en batterikapacitet på 4,2 MWH og en lade station i Søby, der leve-
rer 1 MW, kan klare alle de ture, der var lagt op til. Lige nu ser det ud til, at dem 
der har lavet beregningerne heller ikke kan få regnestykket til at gå op. Men det 
er et spændende projekt. 
 
Rudkøbing har underholdt os med byggeri på slagterigrunden. Der er nu en stribe 
rækkehuse med hver 10 lejligheder. Bygning af færgelejet til den kommende fær-
ge fra Marstal til Rudkøbing, følges spændt. Arbejdet ser godt ud. Vi glæder os 
til at se den nye hybridfærge, der begynder sin sejlads til december. 
Så har det jo været festival med masser af gæster, trods talrige affaldsstativer lig-
nede pladsen efter festivalen ikke min baghave. 
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Nå vi således har lagt til i en havn, gået en tur og talt med de lokale, så melder 
sulten sig. Hvis vi besøger et sted med en bagerforretning, tilstår jeg, at vi tit kig-
ger ind. Rudkøbing har på sit hovedstrøg en fortræffelig isbod, den kan være svær 
at komme forbi. De fleste gange lykkes det. 
 
Vel ombord igen, hvor ka-
hytten, i den kolde årstid, er 
behørig opvarmet, bliver 
bordet dækket og de med-
bragte madpakker taget 
frem. Så går snakken, ver-
denssituationen ordnes, det 
hele bliver skyllet ned med 
en øl og en O P Andersen. 
Efter maden serveres kaffe 
med det indkøbte brød.  
V1 i kommer aldrig over det 
evindelige besvær med at få delt en rund kage i 5 lige store stykker. Alle ved, at 
det er 72 grader til hver, og selv om transportør og vinkelmåler er i brug, giver 
det konstant vrøvl. Nu er kagedelingen overgået til skipperen, der suverænt afgør, 
hvor meget 72 grader kage er. 
 Efter måltidet vaskes op. Vi skiftes til det, men der er stadig rift om pladsen helt 
henne i sofahjørnet så langt fra kabyssen som muligt. 

 
Vores sejlføring er enkel, 
storsejl og 110 % fok, det 
er til at finde ud af. Der 
sættes sejl umiddelbart 
efter udsejling for motor. 
Når hele besætningen er på 
plads i kravlegården, haler 
vi hjem i skøderne og dra-
ger afsted. 
 
 

Rudkøbing har en dejlig industrihavn, god til at svaje rundt i, her er det let at bjer-
ge sejlene. En lukket havn, har den fordel, at hvis en falder over bord, så er det 
tæt på land. 
Vi øver skam mand over bord. En fender bundet sammen med en spand hentes 
forholdsvis let efter en ottetalsvending. Når fenderen ligger på Jespers læ side er 
den let at hale ombord med en bådshage.  
Værre er det, når der er tale om en person, for slet ikke at tale om en ældre herre.  
Armkræfterne er ikke, hvad de har været. Vi har badestige, men der er langt op til 
første trin. Og hvad hvis den der er røget ud er bevidstløs? Så skal der en til i van-
det for at hjælpe.  
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Vi har et mand-over-bord sæt med 40 m gul flyde-line. Vi kan sejle rundt om offeret 
og hale hjem. Det sværeste er, at få vedkommende hejst ombord. Storskødet, som er 6 
skåret er Jespers kraftigste løftegrej, men loftshøjden er for lille selv om vi løfter bom-
men i bomdirken. Livlinerne er gjort fast med hager der kan åbnes, og vi har besluttet 
at faldet til storsejlet bruges til at hejse personen ombord med. 
 
Vi indrømmer gerne, at der skal trænes noget mere, men vandtemperaturen skal lige 
være til det. Det bedste er, at blive ombord, når vi sejler. Det gør vi så.  Akrobatiske 
øvelser langs skibssiden er bandlyst, der er toilet om læ. 

 
 
Hvor mange år, vi kan sejle endnu vides ik-
ke, det må de højere magter afgøre. Så længe 
vi kan lide det og har kræfter og lysten til 
det, bliver vi ved. Øhavet har mange dejlige 
anløbssteder, vi besøger Lohals, Lundeborg, 
Dageløkke, Rudkøbing, Strynø og Marstal. 
Sejler Tåsinge rundt, besøger Ærøskøbing, 
Drejø, Skarø, Ballen eller Fjællebroen. Det 
er steder nok til de 52 onsdagssejladser et år 
giver mulighed for. 
 
 
 

Der er anskaffet et lidt mindre forsejl, det bruges om vinteren. Det sættes før hver sej-
lads. Efterårets blæsevejr kan ikke undgås. Når 
Jesper ligger alene ved broen, er der fri indflyv-
ning for måger og andre luftbårne kræ. Jespers 
dæk er åbenbart godt, til at knække nødder på. 
Derfor opsættes diverse mågeværn hver gang, 
før vi går fra borde.  
Vores nuværende største udfordring er trapperne 
op forbi Egely, jeg synes der bliver flere og flere 
trin. Alle ved godt det ikke passer (vi tæller re-
gelmæssigt), men det er ikke blevet lettere at 
komme op til hækken, hvor vi må parkere. 
Gamle Martin var 92 år, da han pænt spurgte 
mig, om han måtte køre med op over bakken. 
Det fik han selvfølgelig lov til. 
 

Efteråret 2019 Henning Larsen. (Mamba)  
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Det kunne være så lækkert... 
   Sauna/sauna ikke? 
 
 
På sidste års generalforsamling præsenterede jeg et oplæg til hvordan et saunaprojekt 
kunne se ud i TSK. Et projekt der skabte mere end blot en sauna. 
Vi har ud fra projektmaterialet søgt og fået tilsagn om 45000,- kr. hvis projektet gen-
nemføres som beskrevet. 
 
Vi har søgt andre fonde, men uden yderligere tilsagn. Vi vil fortsat søge på baggrund 
af det oprindelige projekt. Man kan måske vurderer om det er det rigtige projekt, eller 
det skal være et mindre evt. saunatønden sat på en trailer eller et saunatelt???   
Det må vi måske vende igen. 
 
Der har samtidig gennem året været udtrykt utilfredshed med, at et 
saunaprojekt skulle etableres i TSK regi. Det kan ikke umiddelbart 
gøres uden at vore vedtægter bliver ændret, men jeg sender forslag til 
vedtægtsændring ind, der skal tages stilling til på generalforsamlin-
gen. Så må vi tage den derfra..  
Dette forslag kunne måske også åbne for andre aktiviteter. 
 
Håber at forslaget bliver vedtaget, således at vi kan gå videre. 
             Ingeborg 

Vinterbadning TSK 
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Årsberetning 2019 for Kommunikationsudvalgets  

to underudvalg (blad og IT). 

I vores udvalg har vi valgt at de to underudvalg aflægger en fælles beretning og 
et fælles budget forslag som på den måde bliver Kommunikationsudvalgets 
årsberetning. 

Hjemmeside: 
Der har sidste vinter været afholdt kurser i brug af hjemmesiden. Hvis det øn-
skes, gentager jeg det gerne til foråret for at informere om nyheder og opfriske 
gammel viden. 
Det er først og fremmest bestyrelsesmedlemmer og underudvalgsmedlemmer 
der laver indlæg til hjemmesiden og vedligeholder hjemmesidens indhold. Jeg 
hjælper dog gerne med at ligge det på hjemmesiden. 
Det er vigtigt at hjemmesidens indhold er up to date. Det er jo her alle kan søge 
informationer om aktiviteterne i vores klub. 

Hjemmesidens AKTIVITETSKALENDER er stedet hvor alle kan se hvornår 
aktiviteter afholdes. 

Desværre er bestyrelses- og underudvalgsmedlemmer for dårlige til at vedlige-
holde kalenderen. Det skulle gerne blive MEGET bedre til næste år !! Jeg vil 
fremover jævnligt udsende en reminder til udvalgene, i håb om at man så vil 
huske at ligge aktiviteter i kalenderen.  

Kalenderen er nu opdelt i kategorierne ”Kapsejlads”, ”Ungdom”, ”Pigesejlads”, 
”Andre aktiviteter”. Det gør det nemmere at finde det man søger.  

Facebook: Klubbens facebook-SIDE der hedder Thurø Sejlklub. Dette er klub-
bens officielle præsentation på facebook. Her findes information om klubben 
og links til opslag på hjemmesiden. Besøgende kan også selv lave opslag. Til fb
-siden er der tilknyttet disse fb-grupper: ”TSK - Livskvalitet gennem fælles-

skab”,  

” Thurø Sejlklub J70/Soling (intern)”, ” TSK – Pigesejlere”, ” Sejl og studér – 
Svendborg” og ”TSK-Ungdom”. 

Lydanlæg: Der er blevet installeret lydanlæg til projektoren i Egely.  

Bredbånd: Vi har fået fiber til internettet. Båndbredden skulle 
nu være 50/50 Gb/sec. 

Der er også kommet nye routere i Egely og Havnehus. 

Jan Knudsen 
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Beretning kommunikationsudvalget fortsat 

Gambøtposten: 

Der er udsendt 4 numre af Gambøtposten i 2019, og vi har fået et par nye annon-
cører i løbet af året.  

Vi har fået berettiget kritik fra et par annoncører, der gør opmærksom på at nogle 
annoncer er "uskarpe".  

Vi er derfor i gang med søge en løsning. Vi vil fremover udsende en reminder til 
vores annoncører en mdr. før deadline. Dette af hensyn til de annoncører, der har 
sæsonbestemte annoncer. 

Sammenblandingen med Facebook er måske årsagen til at vi 
ikke får mere materiale end vi gør. Vi forsøger til stadighed at 
gøre Gambøtposten så levende som vi kan. Vi får heldigvis sta-
digvæk tilbagemelding fra tilfredse læsere. Dette er vi rigtig 
glade for. 

Carl Nielsen  
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Årsberetning Kapsejladsudvalget af Ole Jensen 
 
      Vinterens aktiviteter: 

 
Kapsejladsudvalget har kun en vinteraktivitet - ”Bowlingturneringen”-, som 
Bent Andersen som sædvanlig sørger for at afvikle i februar måned. Desværre 
var der ikke tilstrækkelig interesse i år, så arrangementet blev ikke gennem-
ført. Man prøver, om interessen skulle være til stede i 2020. 
De vinteraktiviteter, som udvalget tidligere stod for, er nu overtaget af Sejler-
skolen. Så udover at kaste med kugler en gang om året, kan udvalget tage sig 
af det, som vores udvalgsnavn antyder – Kapsejlads! 
 
Mandagssejladserne startede lørdag d.27/4 med et antal op-ned baner. Om 
folk ikke havde deres både klar, eller man ikke ville ofre en lørdag formiddag 
på foretagenet vides ikke, men tilslutningen var rimmelig ringe. Det samme 
gjorde sig gældende ved afslutningen af sæsonen, også her oplevede vi sam-
me ringe fremmøde. Måske skal vi se på, om der er behov for disse to sejlad-
ser. Os der deltog havde 2 gode dage med dejlig sejlervejr. Afslutningssejlad-
sen var blevet flyttet en uge frem på grund af ”Sølvroret”, der blev afviklet på 
den lørdag, vi plejer at have vores afslutningssejladser. Det så ikke ud til at 
hjælpe på vores fremmøde.  
 
Bortset fra det, har det været en fin sæson med mange gode sejladser, og fint 
fremmøde. De fleste mandage har vi været tilsmilet af godt vejr og bortset fra 
enkelte tilfælde, mener vi, at vi har ramt ”Thurø-lystallene” rimelig godt. I 
løbet af sæsonen har vi fået rettet de fejl, der selvfølgelig kan opstå, når nye 
både melder sig til vores sejladser. Årets resultater vil, før vi starter dette års 
sejladser, blive gennemgået for at rette eventuelle fejl. 
Præmieuddelingen fandt sted d.23/9 i Egely. Tilslutningen rimelig. Det var en 
hyggelig aften, hvor vi fik diskuteret forskellige emner, bl.a. behovet for start 
og afslutningssejladserne. 
Dommertjanserne blev igen i år gennemført tilfredsstillende. Dette skyldes 
formentlig, at hvis man følger den gode instruktion, der følger med dommer-
grejet, ender det hele med succes og resultatberegnernes glæde. 
Øhavet Rundt. 
 
I maj startede vi planlægningen af Øhavet Rundt. 
Vores ”huskeliste” hjalp os med at gennemgå alle de aftaler, der skal indgås. 
Vi havde den glæde, at Finn Jebjerg igen ville hjælpe os med at få besat over-
dommerposten, og at beredvillige medlemmer påtog sig de forskellige poster, 
der er nødvendige for afviklingen af sejladsen. Tak til alle, der mere eller min-
dre har bidraget med deres indsats. Igen i år var der fremgang i deltagerantal-
let. 59 både havde tilmeldt sig - 7 flere end sidste år. 
Fredag aften var der grillmiddag frembragt af pigerne og med tilhørende taf-
felmusik, og ungdommen stod klar med supplerende grillpølser. 
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Lørdag morgen var der livlig aktivitet på havnen, og alle glædede sig til at 
race øhavet rundt. MEN vejrguderne havde lagt en dæmper på fornøjelserne, 
så det var med nød og næppe, man nåede hen til Walsted efter en halv time. 
Det skulle dog blive lidt bedre, og mange nåede til Strynø over middag, men 
så mente vejrguderne, at nu var det tid til siesta. 2 timer med ren afslapning. 
En lille mørk sky i horisonten skabte en let brise fra øst -– op med spileren 
og hyggelig sejlads til Flæskholm, hvor dommerne fornuftigvis havde valgt 
at tage os i mål. Det er det fascinerende ved vores sport, at vi aldrig ved un-
der hvilke betingelser, vi skal afvikle den. 
Mange opgav under vejs, men dem, der havde sat en dag af til sejladsen, 
havde en god dag med udfordringer, der kan være lige så store, som hvis det 
havde blæst en ”halv pelikan”. 
Inden for tidsfristen havde man alle i mål og man kunne afholde præmieud-
deling 22.30. 
Endnu engang tak til alle, der har bidraget til afviklingen af Øhavet Rundt 
2019!  
 
2020 står i jubilæets tegn! 50 år! Så det er nu, man godt må begynde at læg-
ge hovederne i blød, så vi kan skabe et jubilæum, der siger spar to! 
 
Vi har fået en henvendelse fra BB-10m – klubben om at af-
holde deres DM i 2020. Da det skulle afvikles en uge før 
vores 50-års jubilæum aftalte vi, at det muligvis kunne ske i 
2021. Deres DM 2020 afholdes i Egå. 
 
         P.u.v. 
           Ole Jensen. 
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        2019 - ENDNU ET SUPER ÅR I J-70 
Fortsat stor aktivitet, gode sponsorer og indkøb af sejl  

og  RIB følgebåd. 

 
Klargøring til sejlsæsonen i hallen på Nordvejen forløb med godt humør og stor 
opbakning fra sejlerne. Tak til alle der hjalp til. 

 

Ny RIB følgebåd  blev navngivet Jolly Roger ( navnet på piratflaget) ved stan-
derhejsningen. Indkøbt ved hjælp af b.l.a. Velux Fonden og SEAF Fonden 

(sydfyns Elforsyning). Stort tak til disse sponsorer. 

 

Tune Up Stævne blev afholdt i Samarbejde med Skolerne i Oure, samme dag 
som standerhejsningen. Vi havde som de foregående år 6 J-70 både på startlinien, 
og ialt 10 hold fra hele landet dystede i det dejlige vejr. 

Søndag afviklede vi med succes, et nyt koncept (do it yourself training), hvor en 
del af holdene fra Tune Up deltog. 
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Stor aktivitet i ugens løb. 

5 mandskaber er tilmeldt mandagssejlads. Tirsdag er det Sejl og Studer der be-
nytter alt tilgængeligt materiel om eftermiddagen, og om aftenen er der 12-15 
elever i bådene fra Sejlerskolen. 

Onsdag er det pigesejlerne der tørner ud. 

Torsdag sejler vi Minifleet efter Ligakoncept (kort bane). Som noget nyt har vi 
i foråret annonceret med åbne torsdage og rundsendt en lille folder til vore na-
boklubber. 

Heldigvis dukkede en del nye ansigter op, som også har været flittige efter som-
merferien og især ser vi nu også en del kvinder. 

Her i efteråret sejles stadig om søndagen. 

Klubmesterskabet blev afholdt sidst i september med 5 deltagende besætninger. 

 

Vore Ligasejlere Thurø Pirates sejlede i 1. division i denne sæson. Holdet har 
været ret udfordret af mange konkurrenter på højt niveau, og lidt fysiske ska-
vanker på holdet. Det generelle niveau er stigende i ligaen, hvilket er rigtig 
godt. 

Efter et par bundplaceringer, klarede holdet sig fint i det sidste stævne, men må 
rykke ned i 2. division i 2020. 

 

Kapsejlads 

TSK deltog i DM i Horsens, hvor det for de 2 besætninger blev til en 15. og 28. 
plads blandt 35 mandskaber. 

Desuden har vores både med besætning deltaget i: alle 4 både i Øhavet Rundt, 
ligatræning i Horsens og Grundig Cup. 

 

Andre brugere. 

Som de øvrige år har det glædet os at kunne holde events for vore sponsorer. 

Ialt har vi haft 92 personer i bådene, enten som sponsorstævne, 
eller betalt event. 

Vi har lavet en samarbejdsaftale med Ida Holsts skole, der har 
haft to skoleklasser med på aktivitetsdag. 
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Fynske Bank har som de øvrige år afholdt VIP event med efterfølgende spisning. 

Vi har haft besøg af Alfa Laval, Holckenhavn Slot og Dansk Sejlunion. 

Vort samarbejde med Skolerne i Oure omfatter, ud over træningsfællesskab, også 
benyttelse af hinandens både. Skolerne har flittigt brugt vore både til træning af 
deres elever. 

Økonomi 

J-70 sejlerne betaler et brugergebyr for hver sejlads. Indtægterne herfra dækker 
stort set de løbende driftsomkostninger og udgifter vedr. restfinansiering af både-
ne. 

Udgifter til f.eks. sejl og andet grej forsøges afholdt via sponsorater. 

Med indkøb af ny RIB følgebåd og sejl, har 2019 været udfordrende. Udvalget 
håber på sponsorstøtte til materiel i 2020. 

Sejlsport Sydfyn 

Som et nyt initiativ vil Thurø Sejlklub og J-70 udvalget, i samarbejde med vore 
naboklubber arbejde for at etablere et nyt koncept med virksomhedssejlads, til 
styrkelse af sejlsporten,og et spændende tilbud til vore sponsorer. 

 

J-70 Udvalget 

Mødes minimum een gang hver måned. 

 

Udvalget arbejder på: 

 At udbrede kendskabet til, og ved hjælp af vore J-70 klubbåde at skabe et 
 socialt samlingspunkt og sejlerglæde for klubbens medlemmer. 

  At udvise positiv økonomi til drift via medlemsbetaling, fonde og events. 

 

 

 

Udvalget har i 2019 bestået af: 

Mai Risager - Bjerne Sørensen - Morten Lohse -  

Henrik Sørensen  - Henrik Meyer - Torben Strange 

Henrik Buchwald (formand) . 
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Årsmøde for solingudvalget d.19 /11-2019 kl 1900 
 
Agenda : 
Formandens beretning (Udnyttelse af 2stk soling, op/nedrigning)Økonomi 
(hvordan gik det i 2019/ budget for 2020)Quo vadis ? ( en soling til salg.) 
Skal begge sælges ? 
 
Evt. 
 
Det har været en god sejlsæson med ikke for meget vind, hvilket  måske har væ-
ret medvirkende årsag til at solingerne har været meget lidt brugt – man sejler 
hellere J70 hvis muligt. SOS har luftet 1 stk soling en enkelt gang mens pigesej-
lerne har været lidt flittigere ( det er for mig lidt uklart præcist hvor meget/lidt 
pigerne har sejlet soling). Hvorom alting er så har pigerne og SOS været der hver 
gang noget skulle ordnes , bundsmøring, maste-til/af rigning osv. Jeg håber det 
vil fortsætte med den ene soling som vi for nuværende agter at fortsætte med i 
næste sæson. 
 
Som alle sikkert har lagt mærke til har vi kun haft 2 solinger i denne sæson. 2 er 
solgt og den tredje er lagt for salg. Spørgsmålet er om vi skal lade også den fjerde 
gå ??  
 
Som det kan ses af regnskabet har der været et overskud i 2019 på kr 5381. Det 
fremkommer ved udlejning af 2 solinger til hhv pigerne og SOS samt en forsik-
ringsskade hvor vi selv reparerede. I 2020 vil der ikke være penge på indtægtsi-
den hvis hverken pigerne eller SOS ønsker at sejle soling. Personligt synes jeg det 
vil være forkert at udforme et rosenrødt budget, vel vidende at det ikke kommer 
til at genspejle virkeligheden. 
 
Dette fører direkte til spørgsmålet : Skal vi sælge begge solinger ?? Hvis svaret er 
ja foreslår jeg at solingerne ikke bliver sat i vandet i 2020 og hvis nej og det bare 
er pigerne som sejler soling er det mere naturligt at det formelle ansvar for vedli-
gehold og økonomi ligger hos pigerne, og at soling udvalget nedlægges 
 
Valg af formand og repræsentant i bestyrelsen 

 
 
 
 
   19/11 – 2019 Peter Hübner 
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Broudvalgets årsberetning for 2019 
 

I år vil jeg til en forandring gå baglæns i året, der er gået. Jeg har lige modtaget 
en mail fra Jacob, som meddeler, at han ikke ønsker at være bestyrelses repræsen-
tant for hus og bro mere, på grund af tidnød. Så begynd allerede nu at tænke over, 
om det er dig fremover, eller du måske har et andet forslag. 

For ca. 14 dage siden var vi ude i Niels Jørgens ”Birkholmposten” for at afprøve 
vore fortøjningspæle for stabilitet. Vi blev jo noget forskrækkede over, at en af 
vore borerør var tæret over her midt i sommeren. Heldigvis kunne vi ikke knække 
nogen af rørene, så vi konkluderer nu, at vore fortøjningspæle er i god stand. Tak 
til Niels Jørgen for hjælpen. Der er bestilt slåning af nye borerør, inden den ny 
sæson starter. 

Optagning af bådene på pladsen er forløbet efter planen, og jeg mener ungdom-
men igen har fået plads til deres aktiviteter til vintersejlads. Masterne er placeret 
på mastereolen og i masteskuret. 

Jeg har fået pris på at få renoveret bolværket foran mastekranen, men kan ikke 
helt bedømme om det muligvis godt kan vente et par år endnu. Der er 25 meter 
og koster ca. 600.000 kr. + moms. Prisen er fra Bang-Co ved Henning Lærke. 

Gæstesejlerne har i år ikke været helt så flittige til af besøge os i Gambøt, som de 
var sidste år. Ca. 750 mod 1056 sidste år. Så på trods af at gæstelejen er sat op til 
150 kr., er indtjeningen ikke blevet større, men ca.10.000 kr. mindre. 

Broudvalget har igen afviklet en klubgrillaften, i år den 21. juni.  Jeg var der ikke 
selv, men tror det blev en god og hyggelig aften. 

Her i foråret har broudvalget fået ændret et par steder i reglementer for broer og 
pladsen. Der var noget, der ikke var hensigtsmæssigt beskrevet. De kan ses på 
hjemmesiden. Også servitutter som gælder for forholdet til vore naboer er i for-
året kommet helt på plads. 

Søsætning af både på pladsen skete planmæssigt den 13. april. I 2020 sker søsæt-
ning i øvrigt lørdag den 18. april, lørdagen efter påske. 

Vi startede året med at give algefjerner på broerne og indkalde til smøring af bro-
erne. Dette arbejde forløb godt. 

Tilmelding til Svendborgbilletten foregik med udsendelse af mail og betaling 
med MobilePay. Det var en god måde at gøre det på. I januar vil 
vi igen udsende mail omkring dette. 

Til slut vil jeg gerne takke alle i udvalget for godt samarbejde i 
det forløbne år. 
 
Kim Isager 
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Årsberetning pigesejlerne 2019 
Sidste onsdag i april mødte vi glade og forventningsfulde op i Egely til fordelings-
møde. Lidt af et jordskredsår med 15 nye tilmeldte sejlere. Både med og uden erfa-
ring. Det er så fantastisk at I har lyst det at være med. Dejlig dynamik og inspiration 
fra så mange nye. Udfordringer gav det også til bestyrelsen. Hvordan fik vi nu bedst 
muligt placeret de nye piger både under hensyntagen til nye og gamle sejlere. Det 
lykkedes langt hen af vejen, men piger med lyst og erfaring nok til at være skippere 
har vi manglet lidt. Dejligt der også er noget at arbejde med hen over vinteren i for-
hold til planlægning. 
11 både har været i aktion 6 private og 5 klubbåde. Til dommerbåden har været hel-
dige igen at få hjælp af Bent Andersen, Jens Erik Hvergel og Jan Knudsen. Lars 
Christoffersen har lavet resultatberegninger. Poul Erik Madsen og Jan Christensen 
har været med på Dana og Linnea. 

Tak for jeres hjælp, den er vi meget taknemmelige for. 

Næsten lige mange private både og klubbåde. Hvis vi får en god tilgang næste 
år igen kunne vi godt få behov for at par private både mere.Vi håber, at I nye piger 
gør god reklame for pigesejlerne og trækker endnu flere piger til. 

Brugerbetalingen drøfter vi på skippermødet sidst i oktober, så sørg endelig for at 
klæde skipper på i forhold til snakken om dette og sæsonen generelt.  

Programmet var som altid lagt fra start dog med mulighed for ændringer i forhold til 
vejret. Vi har været lidt udfordret nogle gange med meget vind og plan B har været 
taget i brug. Det er dog heldigvis også blevet til mange dejlige aftener på vandet 
med både kapsejlads og hygge. 

Vi havde evalueringsmøde med nye piger den næste sidste onsdag og fik mange 
gode input, som skal bruges i planlægningen af næste års sæson. 

Vi har brugt hele vindskalaen i år. Der har været lige fra meget let vind til meget 
frisk vind. Dejligt - vi flytter os jo også hver gang vi sejler ud i noget som vi måske 
synes er lige på kanten. 

Grillpladsen har været flittigt brugt til hygge efter sejladserne. Egely har også været 
i brug når vejret har drillet os. 

I forhold til Hyæneræset blev det i år året hvor pokalen blev bragt hjem til Thurø 
igen. Igen tillykke til Pigerne i J70’eren. Ulla, Hanne, Susanne 
og Carin. Hyæneræset blev afviklet over 2 onsdage i lighed med 
sidste år. En gang i SSS og en gang på Thurø. Desværre ikke 
mange både med i år - 7 tilmeldte både i alt heraf 3 fra Thurø. 
Det har været drøftet om Hyæneræset igen skal ligge på en lør-
dag.  

Vi håber at se jer alle igen i 2020. Tak for en skøn sæson både 
på vand og på land. 
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Årsberetning Sejlerskole 2019 
 
Sejlerskolesæsonen startede i 2019 allerede i januar måned med gennemførelse af 
en række maritime kurser, som en lille gruppe i sejlerskolen havde planlagt og 
arbejdet på i løbet af efteråret 2018. Der var planlagt 8 maritime kurser og et ma-
ritimt foredrag i perioden fra 12. januar til 24. marts.  
 
I perioden fra den 12. januar til den 24. marts blev der afviklet 5 af de planlagte 
maritime kurser og et maritimt foredrag. Det blev desværre nødvendigt at aflyse 3 
af de planlagte maritime kurser grundet for ringe tilslutning.   
 
Sejlerskolens undervisning i praktisk sejlads startede med et informationsmøde 
tirsdag den 23. april i Egely. Her blev de 22 elever, nye og ”gamle” informeret 
om planerne for sæsonen, hvilken instruktør de skulle undervises af og hvem de 
kom på hold med. De fik også mulig for sammen med deres instruktør at besigti-
ge den båd de skulle undervises i. 
 
Selve undervisningen startede tirsdag den 30. april, hvor de 22 veloplagte sejler-
skoleelever og de 6 dedikerede sejlerskole instruktører riggede bådene til og tog 
ud på den første undervisningssejlads.   
Instruktørgruppen har i sæsonen bestået af: Torben Strange – Peter Hübner – Kim 
Isager – John Runge – Mogens Axelsen og Steen Andersen.  
Undervisningen er foregået i tre af klubbens J70 både, klubbens 806 båd og i to 
private både, henholdsvis Kim Isagers Spækhugger og Mogens Axelsens Impala 
27. 
 
Det har været en fin sæson med fint vejr og mange gode sejltimer. Hver undervis-
ningslektion var i år blevet udvidet med ½ time i forhold til tidligere år. 
Det lykkedes i år at gennemføre en ”natsejlads” eller nærmere en sejlads i mørke. 
Den 17. september startede 3 både fyldt med elever og instruktører en sejlads fra 
sejlklubben ud igennem Svendborgsund og tilbage igen. Formålet var at give ele-
verne et indtryk af hvad det vil sige at sejle og navigere i mørke efter lede fyr. 
Sejlerskolen var så heldig at få hjælp til aktiviteten fra Carsten Krat, Jan Christen-
sen og Peter Hübner idet de stillede sig selv og deres både til rådighed for turen. 
Turen foregik for motor så eleverne kunne koncentrere sig om at styre og navige-
re. Det blev en god og lærerig oplevelse for alle.    
 
Tirsdag den 24. september aflagde 6 af sejlerskolens elever prøve i praktisk sej-
lads til duelighedsbevis. De bestod alle 6.   
Det har været en glæde at se den øgede anvendelse af 806èren i løbet af sæsonen. 
Ud over mandagskapsejladserne og brugen til undervisning i sejlerskolen har bå-
den været udlånt 10 gange til klubbens medlemmer til endagsture, weekendture 
og feriesejlads.  
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Lær at sejle, hold dit grej i orden,  
planlæg din tur,  

ha’ en livline til land og brug vesten. 

Sejlerskolens strategiplan som blev offentliggjort i Nyhedsbrev nr. 1 den 5. marts 
2017 og findes på sejlerskolens hjemmeside sammen med udbygningen på områ-
derne mål og udvikling for 2018 og 2019 følges fortsat. Det er planen at den først i 
det nye år skal gennemgås og tilrettes, hvis det findes nødvendigt.  
Oversigten over sejlerskolens struktur og ansvarsområder, hvoraf det blandt andet 
fremgår hvilke ansvarsområde og opgaver den enkelte har vil også i det ny år blive 
evalueret og evt. tilrettet.  
I lighed med de kurser der er blevet udviklet og gennemført i begyndelsen af 2019 
undersøges det om det er muligt at sammensætte en gruppe, der vil arbejde med at 
udvikle en række maritime kurser til gennemførelse først i 2020. 
 

  
Inden udgangen af 2019 vil det være nødvendigt at foretage følgende tiltag på 806 
båden: 
                                                                                                                                                               
Udskiftning af træplade på motorbeslag                                                                                          
Serviceeftersyn af påhængsmotor                                                                                                                
Reparation af 1 stk. spiler og 1 stk. forsejl                                                                                            
Udskiftning af eksisterende el-panel og sikringsboks (hvis der er penge på budget-
tet)                                                                        Udskiftning af eksisterende GPS 
(hvis der er penge på budgettet) 
 

 

Status på sejlerskolens økonomi for 2019 pr. 22. oktober.  
Indtægter totalt kr.   44.063,88                      
Udgifter totalt kr.     27.365,67 
Overskud totalt kr.     16.698,21 
      
Steen Andersen 
Udvalgsformand  Sejlerskolen          
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Årsmøde Husudvalget onsdag d. 20. november 2019.  
 
Beretning. 
Som sædvanlig har det forløbne år været præget af flittigt brug af klubhusene som 
medfører en del slid, så derfor er forskellige vedligeholdelsesarbejder og fornyelser 
uundgåelige. 
 
Når vi kigger på Egely, så ser vi at der er monteret ny emhætte i køkkenet, varme-
legemerne i komfuret har drillet en gang imellem og er blevet udskiftes. Køkken-
grejet er blevet gennemgået igen i år og der er ryddet op i sagerne og suppleret op 
med nyt service så det er muligt at dække festbord til mindst 60 personer, og med 
det til rådighed værende køkkenudstyr er det muligt at forberede en lækker gour-
met middag. 
 
I salen er der blevet malet, som I ser, og der er monteret lydanlæg i forbindelse 
med projektoren. Oprydningen i køkkenet gik også ud over skabene i salen. Der er 
blevet ryddet meget grundigt ud i de ting og gammelt udstyr som vi i husudvalget 
er sikre på ikke ville blive brugt mere. 
 
I Havnehuset ser vi frem til hvad resultatet af solcelleanlægget bliver. Året er ikke 
gået endnu, men i skrivende stund ser det ganske godt ud. For at kunne vise energi-
sparesind, er der blevet monteret automatiske lyseslukkere i baderum og på toilet-
terne, og lysstofrørene er udskiftet med LED – rør. 
 
Udenomsområderne ved såvel Egely som Havnehus er passet og plejet på bedste 
vis, og her forlader vi os på seniorgruppen, som med grundig planlægning og hjælp 
udefra, her til beskæring af skrænter fra Mikkel’s Thurø Træfældning, får området 
til at se pænt og indbydende ud. 
 
I det kommende år fortsætter oprydningen i skabe og skuffer i Egely. Vi må bare 
konstatere at mange forskellige brugere giver en del rod. Men ud over det har vi 
nogle vedligeholdelsesarbejder i støbeskeen. Nogle dørstoppere er ikke i orden, 
udvendig rådden beklædning skal udskiftes og ligeså en utæt tagrende. 
I Havnehuset trænger vinduerne til udvendig maling, slidte måtter og spejle udskif-
tes. Vi vil opsætte rumdelere mellem bruserne i baderummene. Det beløber sig til 
14.000, - kr. som vi vil søge renovationspuljen om tilskud til. 
 
Vi har besluttet os for at fjerne dørpumperne på de udendørs toiletter da de ikke 
kan ordentlig fastgøres og derfor ingen virkning har.  
Rengøringen i klubhusene er forløbet godt i det forløbne år. Der er sket småjuste-
ringer således at rengøring i Egely foregår en gang om måneden året igennem, og 
ligeledes bliver ovnrengøring en fast del af rengøringsprogrammet for Egely. Ren-
gøringen i Havnehuset kører i en god gænge og vil fortsætte fremover, vi har et 
godt samarbejde med Ålykke Totalrengøring, nyt navn, samme personer, og prisen 
forbliver uændret for det kommende år. 
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Afslutningsvis skal det nævnes at udlån af Egely til klubmedlemmernes private 
arrangementer går sin stille og rolige gang. Med tre års udlånshorisont er det 
svært at se lige hvor mange der har brugt huset det enkelte år, men det er også 
mindre væsentligt da vi kan se at det indkomne beløb for lånene ikke har de store 
udsving gennem årene. 
 
Sidst men ikke mindst tak til husudvalget for indsatsen for at 
vi er kommet dertil hvor vi står nu med vores dejlige huse, og 
tak til de medlemmer der i øvrigt har ydet en indsats for at hol-
de vores område pænt. 
 

Kaj 

Pas godt på dig selv og de andre på vandet! 
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Undgå at ende som fiskeføde. 

 

 

Velkommen til nye med-
lemmer i 

Thurø Sejlklub 

Victor Slabiak Bock 
 

Dorit Fruergaard 
 

Hans Bæk 
 

Flemming Jensen 
 

Katja Winterskov 
 

Anton Landtved Christensen 
 

Andreas Knudsen 
 

Flemming Madsen 
 

Claus Nicolajsen 

Vi byder Camilla Andersen vel-

kommen som ny bestyrer af 

Thurø Stuen. Vi håber at kunne 

fortsætte samarbejdet som  

Charlotte startede. 
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Handicap Udvalget Årsberetning 2019 
 

Sæson 2019 kom fint i gang, vejret i april var med os. Så med alle vore hjælperes 
og de sejlere der kunne deltages hjælp blev bådene, der havde stået på pladsen 
vinteren over, klargjort, vasket ned, eftergået for fejl og mangler, poleret og 
bundsmurt, tovværk blev efterset og udskiftet hvor det var nødvendigt. Vi fik 
hentet vores nye Olsen Twin ned på pladsen, den havde stået i hal på Thurø siden 
efteråret. Båden havde vi fået overdraget fra Aarhus Sejlklub, da deres handicap 
afdeling var droslet kraftig ned og de ikke brugte den. En delegation fra handicap 
udvalget drog til Aarhus for at besigtige båden. Her blev vi vel modtaget med 
brød og kaffe. Båden stod overdækket i et hjørne. Masten var knækket. Vi kunne 
overtage båden, som hedder Simba, mod at vi bekostede en ny mast og at vi selv 
sørgede for transport til Thurø. Det aftalte vi. 
 
Vi var så heldige at Lars` firma, Munck Forsyning i Odense ville tage båden med 
til Thurø når det passede ind i deres planlægning. 
 
Vi havde bestilt en ny mast hos Hansen og Hamacher i Vamdrup. Den lod vente 
lidt på sig. Men der var også nok andet at gå i gang med. De fleste frølår skulle 
udskiftes og der skulle nyt tovværk til. 
Det var først og fremmest  Kim og Flemming der trak det store læs med klargø-
ringen af Simba. 
 
Vi havde den store fordel at vi kunne søsætte vores både ved hjælp af den nye 
mastekran. Vores både var sat i vandet og væk fra pladsen før den store fælles 
isætning fandt sted. 
Simba måtte blive alene tilbage på pladsen en stund endnu. Den var først klar 
senere på året blankpoleret og med nye sejl. 
 
Så blev den også søsat med maner, champagne og kransekage. Simba blev gen-
døbt i havvand, tilskuerne drak champagnen og spiste kransekage. 
I Flemmings fravær fik jeg fornøjelsen af at være med på Simbas jomfrutur i det 
Sydfynske øhav. 
 
Det gik godt, båden gik fint. Den skal vi nok få glæde af. 
 
I august have vi besøg af Søren Stridsholt fra Søsiden i Svendborg Amtsavis. Han 
ville gerne lave en fotoserie og skrive lidt om handicapsejlads i Thurø Sejlklub. 
Det blev en fin dag, Søren tog med følgebåden ud på vandet hvor han tog mange 
flotte billeder. Han interviewede nogle af sejlerne. 
Det kom der en fin arktikel ud af i Svendborg Amtsavis.” Avisartikel om handi-
capsejlads”kan ses på www.thuroesejlklub.dk under handicap. 
Vi håber at omtalen er med til at kendskabet til sejlads for folk med fysiske be-
grænsninger og handicap i Thurø Sejlklub breder sig og at flere for lyst at udfor-
ske de muligheder vores klub tilbyder. 

http://www.thuroesejlklub.dk/
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Vi vil lægge ud med en kom og prøv sejldag den 16.maj 2020. hvor vi indbyder 
til en snak og en tår kaffe hvor alle der har lyst kan prøve en sejltur. 
Vi håber avisen kan hjælpe og vi vil også prøve at orientere via facebook. 
Vi ser frem til den nye sæ-
sonstart. 
 
 

 
 
Erling 
Justesen 
Handicap-
udvalget 

 

På delfinjagt i Svendborgsund…….. 

Fotos: Hanne Teglhøj og Calle Hulthin Sørensen 
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Årsberetning fra Thurø Sejlklubs Ungdomsafdeling  
 
2019 har været et hektisk år. Efter en lang periode med en enkelt mand i front for 
afdelingen som Ungdomsformand, ændredes strukturen, og et egentligt formand-
skab blev dannet som et triumvirat mellem Jannie Schjødt Kold, Hanne Bonde og 
mig selv (Christian H. Vesterager). Vi synes det har været sjovt at arbejde sam-
men om Ungdomsafdelingen. Det har også været hårdt arbejde, og det er svært at 
forstå at en enkelt mand har haft overskud og energi til at løfte hele opgaven selv 
de foregående år; tak for det. 
Vi kunne ikke have gjort det hele uden fire helt centrale grupper af mennesker: 
Ungdomsudvalget; Karin, Ditte, Thomas, Jakob og Lars! 
Trænergruppen: I ved, hvem I er! 
 
Alle jer forældre, der stiller op gang på gang på gang og engagerer jer i jeres 
barns sport. I rigger joller til, griller mad til arrangementer, flytter grej, køber ind, 
bager kager, planlægger events, sejler følgebåde, varmer mad til træningsaftner-
ne, har brovagter, fotograferer, tager til stævner, ordner dit og dat og alt muligt 
andet, der gør det muligt at rulle sådan en sæson igennem med krabbe- og sejler-
børn i forskellige aldre. 1000, 1000 tak for det! Vi kommer til at trække på jer 
igen næste år. 
 
Og så er der jo lige 
børnene, som den sid-
ste gruppe. Ingen 
børn, ingen Ungdoms-
afdeling! Heldigvis 
har vi mange børn. 
Omtrent 50, der 
strækker sig fra små 
krabber over optimist-
sejlere til storjollesej-
lere på høje niveauer. 
Der er bredde og elite 
og der er plads – og 
skal være plads – til 
begge dele. 
 
Vi har haft små 40 træningsaftner i denne sæson. Det kører ret tight med alle de 
joller, der skal på vandet i forskellige tidsslots og det bliver ikke mindre udfor-
drende næste år, da der er kommet mange nye joller til inden for bl.a. Zoom og 
Laser. Vi bruger følgebådene flittigt og på overmenneskelig vis har Lars magtet 
at holde dem flydende og kørende, så de praktisk talt ikke har manglet til en ene-
ste træning eller et eneste stævne.  
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Vores madordning har kørt lidt anderledes i år end tidligere. Vi har været heldi-
ge, at Skipperkroen har lavet to varme retter til os til kostpris, der så blot skulle 
varmes hver tirsdag og torsdag. Pasta/kødsovs og kylling i karry med ris. Tidli-
gere har den stået på rugbrødsmadder eller hjemmelavet varm mad. Alt sammen 
lavet og stillet frem af jer forældre. Men med et stigende antal børn til begge 
træningsaftner, vurderede vi, at det ikke var i mange familier, man havde tid til 
at købe ind og lave varm mad til 30-40 spisende på en hverdag. Med løsningen 
fra John på Skipperkroen, skulle opgaven være betydeligt enklere for jer foræl-
dre, når maden blot skulle varmes. I har faktisk varmet ca.1.050 portioner varm 

mad i denne sæson   Det er ret store mængder. Sigrids mor har vistnok var-
met de fleste portioner af en eller anden grund…… næste sæson vil det være 
sådan, at man helst ikke skal stå for maden mere end en gang pr sæson. Og vi 
fortsætter gerne med ordningen fra Skipperkroen, hvis I vil. Jeg glæder mig til 
at høre jeres evaluering og ønsker, når vi når til det punkt på dagsordenen. 
 
Al den aktivitet slider jo på grejet og derfor har vi søgt adskillige fonde og pul-
jer og er ret stolte over resultatet, der – hvis de sidste ansøgninger går til held – 
betyder, at vi har fået over kr.130.000 hjem til at købe nyt grej for. Det er Mads 
Flyger, der er tekstsmeden på de ansøgninger og succesraten er høj. Vi indtil nu 
modtaget kr.13.000 fra TSV for salg af medlemskort. Fionia Fonden har doneret 
kr.25.000 til køb af Laserjolle. SparNord Fonden har givet kr.10.000 til ny lan-
devejstrailer til den lille RIB. Vi har to ansøgninger ude hos hhv. TSV på 
kr.36.000 til køb af nye optimistjoller og ansøgning om kr.50.000 til ny på-
hængsmotor hos Albani Fonden. I alt er kr.48.000 altså havnet i vores kasse, 
mens vi spændt afventer svar på ansøgninger for kr.86.000. Kryds lige fingre 
sammen med os…. 
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Med ca. 40 joller af forskellig alder og stand og mærke på bogen har Jakob 
rigeligt at gøre med at vedligeholde det hele. Det er et stort arbejde, men hel-
digvis er hjælpsomheden til det arbejde også stor – og forhåbentlig stigende 

  
Økonomisk set følger vi budgettet nogenlunde. Vi er lidt foran på nogle af ind-
tægterne – fx vores stævne, der satte deltagerrekord i år og vi har sparet godt 
på nogle udgiftsposter, så vi kan stå sæsonen igennem også hvis vi ikke når 
målet om kr.120.000 i støtte fra fonde og legater. Det er dyrt at drive ung-
domsafdeling i en sejlklub! Men heldigvis har vi en underskudsgaranti i ryg-
gen fra sejlklubbens bestyrelse. Det er helt fantastisk at vide, at klubben og 
klubbens bestyrelse bakker Ungdomsafdelingens arbejde op – og på den måde 
investerer i vores udvikling. Vi er jo på samme tid den gruppe af sejlere, der 
fylder og måske også larmer mest på vores dejlige havn, men jo også fødekil-
den til ungdomssejlere, sejl- og studér sejlere, kølbådssejlere og mandagskap-
sejlere mv. i klubben. Vi i formandskabet vil gerne kvittere for den tillid, der 
er vist os ved at arbejde frem mod at Ungdomsafdelingen over tid ikke trækker 
ressourcer fra de andre afdelinger via underskudsgarantien fra bestyrelsen. Det 
kan kun lade sig gøre, hvis vi fortsat udvikler os og det kan vi kun, hvis vi 
fortsat får nye, unge sejlere ind og dermed fortsætter med at have et antal sej-
lere over kritisk masse i Ungdomsafdelingen. Heldigvis har vi venteliste, så 
den begrænsende faktor er ”nærmest” kun pladsforholdene på havnen. 
 
Om lidt starter sæsonens sidste træningsdage; nemlig vintertræningen, der igen 
i år kan tilbydes pga. Thomas Buch Nielsens engagement. Tak for det Tho-
mas! Der er henved 30 sejlere, der er interesserede i vintertræning i år. Men 
heldigvis er der også til dette projekt frivillige hænder at trække på, så oplevel-
sen kan være god for alle og sikkerheden i top. I Formandskabet støtter vi op 
om Thomas’ holdning til, at der skal være 1 følgebåd på vandet pr 10 sejlere til 
vintertræning og at alle sejlere skal være korrekt påklædte og i øvrigt være 
100% selvhjulpne. 
 
Årets største event; vores stævne (Sydbank Cup) rullede som nævnt af stablen 
7.-8. september. Kæmpestor tilslutning og flest tilmeldte sejlere i flere år - og 
vist nok Sydfyns største ungdomsstævne. Ditte var stævneleder. Det må hun 

sådan set gerne være igen næste år   Det er jo let nok at beslutte, når hun nu 

ikke er til stede i aften   MEN det kan bare ikke lade sig gøre at rulle sådan 
et stævne af sted for så mange børn uden alle de hjælpende forældre. Det får vi 
brug for igen…… 
 
Sommersejl er et tilbud, som ikke er til at få armene ned over. Martin har ar-
rangeret det i ca.100 år. Men i år tog Emil Sell over og det blev endnu engang 
en succes. Børnene elsker det bare. Tak til alle, der hjalp til Sommersejl. Hå-
ber Emil vil gøre det igen i 2020? 
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Fællesskabet er vigtigt. Måske det vigtigste! Uden fællesskabet har vi ikke nogen 
Ungdomsafdeling og ikke nogen sejlklub. Livskvalitet er noget, vi alle altid jag-
ter. Og tit finder vi det gennem et fællesskab med andre mennesker. Igennem 
denne sæson, har jeg virkelig selv oplevet, Thurø Sejlklubs slogan ”Livskvalitet 
gennem fællesskab” her i Ungdomsafdelingen.  
 
Ikke et ondt ord om fodbold. Men på en eller anden måde er det bare ikke lige så 
hyggeligt at stå to timer i regn og rusk på en fodboldbane og se børnene træne, 
som det er at stå her nede i Gambøt i to timer i regn og rusk og ikke kunne se ens 
børn træne…… måske forskellen ligger i, at man når træningen er slut typisk bli-
ver oversprøjtet med iskoldt vandslangevand, når børnene vasker joller?  
Eller også er det bare fordi, at fællesskabet og livskvalitet hernede i Gambøt er så 
stærkt….. 

 

Tak for denne sæson og på gensyn  

i næste sæson! 

   Jannie Schjødt Kold  &  Christian Vesterager 

 

Referat | Årsmøde Sejl og Studér 
 
Dato: 25-11-2019 kl. 18:30 
Referent: Emma Holmgaard 
Året der gik 
 
DR Sporten 
Hvordan blev vi nomineret til danskernes idrætspris, gennem folkeafstemning på 
p4 Turen til Herning 
Spult 
Vellykket arrangement i Svendborg havn Bedre placering men svære at sejle ud 
med folk 
Tirsdagssejlads 
Der har i gennemsnit været 15 personer til hver sejladsI alt er der 21 indmeldte 
personer i Sejl og Studér Bedre med opdeling af bådene, således der hver gang 
blev uddelt en båd med et ormål (kapsejlads, tur, trim ect.)Godt at kunne komme 
og rigge bådene til kl. 15.30, således vi kunne komme på vandet kl. 1600 
Mangel på skippere, og for mange ”grønne” sejlere skabte ofte udfordringer 
(men blev løst på bedst mulig måde. Der var flere nye som undlod at komme 
fremadrettet grundet overfyldte både i starten af sæsonen. 
Vi fandt ud af der ikke behøves så megen promovering, da general omtale var 
tilstrækkeligt til at tiltrække nye sejlere til sejl og studér i sæsonen 2019 
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Næste sæson    
  
Forsat til rigning kl. 15.30 og afgang fra havnen kl. 16.00  
Forsat temabåde, således sejlerne kan vælge hvad de ønsker at lave/træne den 
pågældende tirsdag  
Implementering/uddannelse af flere skippere, således der er mulighed for at få 
tilstrækkeligt med både i vandet (evt. begrænsning på hvor mange deltagere der 
kan komme, således der er både og skippere nok)  
Arrangering af dagsture, sejler-arrangementer og andre fælles arrangementer i 
løbet af sæsonen (både med og uden sejlerrelevans)  
Et møde i starten af næste år, vil snakke om den kommende sæson mere dybdegå-
ende.  
 
Økonomi  
Dette års økonomi  
Nogle MobilePay indtægter kunne ikke identificeres  En ulykke gav ekstra  ud-
gifter i form af en forlist GPS-tracker  
Overordnet i forhold til udgifter og indtægter går regnskabet i plus med cirka 
1700 kroner ved udgang af 2019, som skal benyttes således de ikke bliver over-
flyttet til den hovedkasse i klubben.  
Vedtaget at overskuddet går til indkøb til julefrokost, leje af lokaler, mad m.v.  
  
Økonomioversigt for sæson 2019:  
Frataget ”Sejl og Studér i alt” er selvrisikoen på 5000 kr. og vores ølkasse, som 
løber eksternt for regnskabet.  
 
Næste års økonomi  
Bådlejen mindskes med 3.000 kr. grundet nedlægning af Solingafdeling  
Der skal indhentes sponsorater for 12.000 kr.   
SIMAC udviklingsfonden ansøges om tilskud  
Eventuelt andre sponsorer skal findes   
  
Formandsvalg  
Malte Ekstrand indstilles som ny formand, og overtager posten fra Mathias Gren 
Pedersen  Det blev vedtaget enstemmigt at Malte er næste års formand (2020)  
  
Eventuelt  
Landsmøde i 2021  
Nikolai Barnekow er afdelingens kontaktperson med resten af 
klubben, han kommer med yderligere informationer.  

       

 

      Mathias Gren Pedersen  
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Vore lokale kontakter i Svendborg 
Frederiksø 3A 
5700 Svendborg  

Bjørn Normann   5357 1075  
Mikkel Synnestvedt  2172 4433 

Nu også med udlejning af LM 27 både via  
www.yachtbrooker–charter.dk  

 
v. Mikkel Synnestvedt &  
Kim Winther Sørensen 

Returadresse: 
Thurø Sejlklub 

Hyldebærvænget 4 
5700 Svendborg 


