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Udvalg:  
 
Vær opmærksom på at her sker update efter generalforsamlingen, men 
mailadr. på udvalgene er stadig de samme. 
     
Bro og havn:    John Jepsen     27 64 81 18 havnen@thuroesejlklub.dk 
Pigesejlere:    Lone Madsen  20 72 68 43 pigesejlads@thuroesejlklub.dk 
Husene:    Kaj Hansen   25 17 92 22 husudvalg@thuroesejlklub.dk 
IT//Hjemmeside   Jan Knudsen   40 45 49 24 hjemmesiden@thuroesejlklub.dk 
Gambøtposten    Carl Nielsen   20 48 58 75 bladet@thuroesejlklub.dk 
J70:     Henrik Buchwald  20 69 37 97 j70@thuroesejlklub.dk 
Kapsejlads    Ole Jensen   61 70 53 97 kapsejlads@thuroesejlklub.dk 
Handicapsejlads   Erling Justesen  42 13 19 78 handicap@thuroesejlklub.dk 
Sejlerskolen    Steen Andersen    22 52 37 01 sejlerskolen@thuroesejlklub.dk 
Følgebåde              foelgebaade@thuroesejlklub.dk 
Ungdom   Christian Vesterager 28 11 39 00  ungdom@thuroesejlklub.dk 
SejlSikkert Ambas,  Bjerne Sørensen  41 95 09 18 sikkeramb@thuroesejlklub.dk 
Sauna/Vinterbadning Ingeborg Andersen  25 44 96 42 vinterbadning@thuroesejlklub.dk 
Sejl & Studer   Nicolai Langhorn  20 82 49 19 sejlogstuder@thuroesejlklub.dk 
Listefører      Gert Bjerrum      62 21 25 60 listefoerer@thuroesejlklub.dk 
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Thurø Sejlklub ”Egely”         
Gambøtvej 25  Thurø 

5700Svendborg 

www.thuroesejlklub.dk 
 

 

    
 
  

 . 
  
 

Bestyrelse    

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

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

Kasserer Pernille Fenger 
???? 

kasseren@thuroesejlklub.dk 61 20 06 92 

Sekretær 
Kommunikation 

Mette Christoffersen sekretaer@thuroesejlklub.dk 23 37 68 76 

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

Ungdom Chr. Vesterager ungdom@thuroesejlklub.dk 28 11 39 00 
 

Hus og anlæg Henrik Frænde 
Peter Petersen 

anlaeg@thuroesejlklub.dk 21 26 18 83 
51 53 92 37 

    

Øvrige    

Målere Ole Jensen 
Per Røssel 

aktiviteter@thuroesejlklub.dk 41 57 53 98 
51 64 84 44 

Listefører Gert Bjerrum 
Lars Christooffersen 

listefoerer@thuroesejlklub.dk 62 21 25 60 
24 29 72 11 

SejlSikkert ambas-
sadør 

Mette Hundahl 
Bjerne Sørensen 

sikkeramb@thuroesejlklub.dk 24 45 90 40 
41 95 09 18 

 
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: 12/1  Fællesspisning i Egely 

   29/1  Generalforsamling kl. 10, Egely 

Februar: 9/2  Fællesspisning i Egely 

 

Marts: 9/3  Fællesspisning i Egely 

   25/3  DS Generalforsamling, Odense 

 

April: 15/4  Isætning af både, pladsen i Gambøt  

   17/4  sidste frist for tilm. til aftenkapsejlads 

   24/4  Start aftenkapsejlads 

 

Maj/Juni/Juli: 

 

Forhåbentlig mange  

aktiviteter, men disse er  

ikke tilgået til bladet  

i skrivende stund.  

 

     

 

Næste måneders aktiviteter 

OBS:  DEADLINE  næste blad  d. 24 marts 

Gambøtposten - er din orientering fra klubben! 

 

Gambøtposten udkommer til ca. 720 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         
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  Formanden har ordet 

 
 
Godt nytår til alle vore klubmedlemmer, vi har taget hul på året 2023 og kan se 
tilbage på et år med stigende energipriser, dette har berørt alle medlemmer som 
tager del i aktiviteter omkring Havnehus og Egely. Der er foretaget praktisk 
nedskæring i forbruget af el- og gasforbrug i overensstemmelse med Underud-
valgene. 
Klubben er godt polstret, så vi er klar til en ny sæson med skabelse af aktivite-
ter og fællesskab omkring Havnen for alle vore medlemmer. 
Vi har i 2022 fået udformet en ny Helhedsplan for Havneområdet og op ad 
skrænterne. Vores plancher har været spændende at betragte. 
 Men også en anden sag, Parkeringsmulighed har også fyldt meget i billedet. 
Vi kan i bestyrelsen se, at der sker indskrænkning, bl. a. på grund af, at 
”Thurinerhusene” nu er ved at tage form, og den parkeringsmulighed som vore 
klubmedlemmer har haft på værftsgrunden nu forsvinder, og belastninger på 
Havneområdet bliver en realitet. Thurinerhusenes færdiggørelse kan også bety-
de manglende parkeringsmulighed opad Gambøtvej. 
Købere af Thurinerhusene vil i fremtiden skulle konkurrere med bådejerne som 
ligger i havnen foran husene, som så igen vil give Thurø Sejlklubs medlemmer 
udfordringer. 
Den udfordring vil vi skulle drøfte på klubbens generalforsamling:       

søndag, 29. januar 2023 kl. 10,00. Husk morgenbord fra kl. 09,30 
 

Det bliver en spændende dag med præsentation af løsningsmodeller, samt føl-
gevirkningen af dette, et højere bidrag til klubbens budget for alle klubmed-
lemmer i fremtiden. 
Muligheden vil blive fremsendt via mail forinden Generalforsamlingen, under 
indkomne forslag under punkt 5. ………………….Mød op og tag del i debat-
ten. 
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Aftenkapsejlads 2023, tilmelding via hjemmesiden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Foto: Hans Sturesson 
 

Dette billede hænger på Bergmannhus sammen med mange andre flotte billeder fra Thurø 
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Gambøtposten i den trykte version 

Udgår med dette nr. af Gambøtposten. Her er vejet for og imod set i forhold til 
både udgifterne, men også den energimæssige sige af sagen hvor trykning/papir/
omdeling indgår i overvejelserne. Bestyrelsen har besluttet, at dette nr. skal være 
det sidste i trykt version.  

Det betyder ikke at der ikke fremover bliver lavet en Gambøtpost, men kun at den 
bliver udsendt digitalt.  

Carl, der i mange år har siddet på posten som udvalgsformand, har takket nej til 
at forsætte som formand i udvalget, men fortsætter som medlem af udvalget, Tak 
for mange års samarbejde Carl og for mangt en rom ved vores samarbejde om-
kring bladet.  

Vibeke L. Pedersen har lovet at være behjælpelig med bladet i 
2023, men en enkelt mere kunne godt bruges. Er det dig? 
 
Tovholder i 2023 vil undertegnede påtage sig, og vi glæder os til 
mange indlæg i året der kommer. 
Ingeborg  
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Bro-udvalg årsberetning 2022  

Renovering af bolværk er overgået til bestyrelsen under Helhedsløsning. Alle 
udvalg har været indkaldt, er blevet hørt og er kommet med forslag til, hvad deres 
tanker og ønsker kunne være for Thurø Sejlklub. I Bro-udvalget blev renovering 
af Bolværket ligeledes diskuteret. Vi landede på ønsket om fortsat opbevaring af 
både på havne arealet ,og at mastestativet skulle ikke fjernes.  

Søsætning og optagning:  Der blev i 2022 aftalt skærpet sikkerhed i forbindelse 
med kranarbejde på havnen, Tak for hjælpen til Jan Christensen. Der er blevet 
indkøbt hjelme og veste, som skal bæres af alle, der er i arbejdsområdet, og ar-
bejdsområdet skal afspærres. Søsætning og optagning gik som altid efter planen. 
Det må påregnes, at der ikke kan stå både på havnearealet 2023. Det er blevet 
påtalt, at der er bådejere, som har båd på pladsen om vinteren, der har slebet bund 
uden at sørge for at slibe støv blev spredt og opsamlet. Det har resulteret i, at om-
rådet blev fyldt med støv, samt at lagunen blev fyldt med bundmaling. Det har 
været til gene for de øvrige bruger af havnen samt naturen. Ifølge Flid er reglerne 
i dag: Det er den enkelte bådejers ansvar at sørge for at opsamle alt affald ved 
rensning af bundmaling. Der må kun bruges højtryksrenser, hvis der findes en 
speciel indrettet renseplads.  

Grill aften:  Der blev igen i år tændt op i grillen af bro-udvalget. Jeg var 
der ikke selv, men det har med garanti været en hyggelig aften.  

Vedligehold af broer:  Igen i år blevet det udført under kyndig ledelse af Henning 
og Jens Erik. Der henstilles kraftigt til, at de , som er indkaldt til arbejdet med det 
årlige vedligehold af broerne, møder op. Vi har i år fået undersøgt vores broer om 
der var angreb af pæleorm, der var en del pæle der er angrebet, så vi har ansøgt 
bestyrelsen om en budget overskridelse på ca. kr. 30.000 til wrapning af pæle der 
er angrebet.  

Fordeling af bro-pladser: Bro-pladsskemaet blev i år for første gang sendt ud på 
mail. Vi henstiller til, at når man udfylder skemaet prøver at tænke lidt længere 
frem i sæsonen. Igen i år blev det nødvendigt at flytte en del rundt efter søsæt-
ning. Blandt andet fordi der var både (2 stk), som ikke kom i vandet, andre var 
blevet solgt eller en ny båd anskaffet. Det giver meget ekstra arbejde for bro-
udvalget, og sender et dårligt signal til dem, som står på venteliste og kunne have 
fået gavn af pladsen.  
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Affald: Vi får ikke afhentet olie, kemikalier mm. Det skal man selv tage med 
hjem i den røde box eller aflevere på genbrugspladsen. Ekstra fortøjningspæle: 
Vi har fået slået ekstra 3 fortøjningspæle i på østsiden af Østbroen. Det har 
givet 3 ekstra bådpladser, som var hårdt tiltrængt med en lang venteliste til 
bådpladser. En gæstesejler påsejlede og knækkede en af de eksisterende fortøj-
ningspæle. Jeg er i dialog med sejleren omkring erstatningsspørgsmålet. TM 
Havn var hurtige til at få sat en ny pæl.  

Sikkerhedsstiger: Vi fik leveret 3 stk. sikkerhedsstiger fra Trygfonden i slut-
ningen af maj måned. De er nu sat op. Lars Christoffersen har ansøgt Trygfon-
den om endnu 3 sikkerhedsstiger. Vi har fået bevilliget 1 ekstra stige, der vi 
blive leveret maj 2023. Tak til Lars for initiativet. Inden sejlsæsonen 2023 be-
gynder, skal vi have lavet afstivning til sikkerhedsstigerne.  

Gæster ved vores broer: Vi har i år haft 654 gæster ved vores broer, hvilket er 
ca. 300 mindre end 2021. Vi kan stadig blive bedre til at vende vores skilte mig 
selv inkluderet. Til slut tak for et godt samarbejde. Det er dejligt med så mange 
engagerede udvalgsmedlemmer. Tilsammen får vi arbejdet i 
Bro-udvalget til at lykkes. Jeg tager gerne et år mere som 
formand for Broudvalget, men viger pladsen, hvis der er 
anden, som brænder for det.  

John Aabo Jepsen 31-10-2022  

——————————————————————————————— 



10 Thurø Sejlklub 10 

 

 
 
 
 

 



 11 Thurø Sejlklub 

Klubben har også en store gruppe af seniorer som holder alle vores uden-
omsarealer, der indkaldes løbende til arbejdsdage i gruppen i løbet af sæso-
nen. 
 
Læs mere om de enkelte afdelinger i sejlkubben på www.thuroesejlklub.dk 

   
Ugens program i Thurø sejlklub 

Mandag Aftenkapsejlads arrangeret af 
Thurø Sejlklub med start ud for 
Helges Bro på Grasten. Der sejles 
på forskellige baner i Lunkebug-
ten. Der er mange deltagere fra 
alle sundklubberne 

I vinterhalvåret vin-
terbadning og Sauna 

Tirsdag Sejl og Studér 
  
Ungdomstræning 
  
Sejlerskole 
 

I vinterhalvåret mu-
lighed for booking af 
sauna 

Onsdag Blue People 
  
Pigesejlads 
  
Handicapsejlads 

I vinterhalvåret vin-
terbadning og Sauna 
  
I vinterhalvåret én 
gang om måneden fæl-
lesspisning i Egely. 
Hold øje med hjem-
mesiden 

Torsdag Fleetsejlads J70 
  
Ungdomstræning 

I vinterhalvåret mu-
lighed for booking af 
sauna 

Fredag   I vinterhalvåret vin-
terbadning og sauna 

Lørdag   I vinterhalvåret ung-
domstræning 
  
Mulighed for booking 
af sauna 

Søndag   I vinterhalvåret Fleet-
sejlads J70 
  
Mulighed for booking 
af sauna 

http://thuroesejlklub.dk/
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Årsberetning fra pigesejlerne 2022  
 
Coronaen har til en vis grad også spillet lidt ind på vores 
program for 2022. Vintermødet kunne vi ikke planlægge 
pga vi ikke kendte Coronasituationen henover vinter/forår 
2021/2022. Vi arbejder nu på at lave et møde til vinteren 2023 i febr./marts. Vi 
har selv et par ideer i støbeskeen, men vil endnu en gang appellere til jer om at 
komme med ideer NU.  
 
Vi har været ca. 65 tilmeldte piger i år, 12 både på vandet fordelt med 8 private 
både og 4 klubbåde Det er så dejligt med så mange friske piger med mod på at 
sejle. Igen i år har det været en god blanding af nybegyndere, øvede og rutinerede 
pigesejlere. Der har dog været en tendens til, at 2. del af sæsonen bliver lidt 
”tyndt” mht fremmøde om onsdagen.  
 
I år har udvalget som noget nyt meldt ud fra starten af, at hvis man ikke var til-
meldt pigesejlads inden fristens udløb den 1. april, så ville man komme på vente-
liste. Det betød for et par stykkers vedkommende, at de startede på venteliste, 
men dog ret hurtigt kom med på en båd. P.t. er der 2 på ventelisten, som vi des-
værre ikke har kunnet finde plads til i hele sæsonen  
 
Grunden til at vi har valgt at arbejde med venteliste for dem der ikke når at til-
melde sig rettidigt er at vi tidligere har brugt rigtig meget tid på at finde både til 
de mange eftertilmeldte. Det har været en stor opgave og vi besluttede derfor at vi 
var nødt til at oprette en venteliste for ikke hele tiden at skulle finde nye både, 
hvilket som nævnt har været en svær opgave.  
Vi vil dog gerne igen opfordre til at vi får flere private både med til pigesejlads 
og beder jer alle med båd overveje om det kunne være noget for jer – evt. med 
hjælp i starten til at være skipper.  
 
Hvad er det der skal til for at man vil sejle som skipper på egen båd til pigesejlads?  
 
Vejrmæssigt har sæsonen igen været lidt blandet og med et par ikke optimale 
kapsejladser, hvor enten ingen eller kun et par enkelte både blev taget i mål. Der 
har ikke været nogen gange, hvor vi har måttet aflyse, men hvis vejret har været 
dårligt har nogen valgt at blive på land.  
 
Vi har forsøgt at få lidt teori ind på de dage, hvor der ikke var kapsejlads. Tak til 
de pigesejlere, der har givet os viden om forskellige ting i løbet af sæsonen. Vi 
har hele sæsonen haft en plan B klar, men det har ikke været aktuelt  
 
Facebookgruppen TSK-Pigesejlere har fungeret rigtig godt i år mht kommunikati-
on og vi vil gerne igen opfordre alle pigesejlere til melde sig på facebookgruppen 
TSK – Pigesejlere hvis man ikke allerede har gjort det.  
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Fællesspisningen har været rigtig hyggeligt og en god måde at være sammen på 
efter sejlads og det håber vi, at alle vil være med på fremover.  
 
Pigeudvalget har i årets løb fået en henvendelse omkring at vi kalder os ”piger” 
og at det hedder ”pige”sejlads. Udvalget har fundet, at det er tiden at vi funderer 
over det og om vi kunne kalde det noget andet ? Det vender vi tilbage til senere i 
aften.  
 
Hyæneræs 2022, der i år skulle arrangeres af Thurø Sejlklub, måtte desværre 
aflyses på grund af for få tilmeldte både. Der var kun 1 tilmeldt båd (Liberte)  
 
Det er rigtig ærgerligt og vi har derfor i udvalget henvendt os til pigesejlerne i 
Svendborg Sunds Sejlklub, Troense Bådelaug og Svendborg Amatør Sejklub for 
at høre deres tanker omkring Hyæneræs – har det en fremtid ? P.t. har vi ikke 
hørt noget fra dem, men følger op på kontakten.  
 
Der har i årets løb også været andre aktiviteter, som udvalget har været involve-
ret i: Øhavet Rundt 26.09.22, J70 Sponsorarrangement Fynske Bank 01.09.22 og 
J70 Business Cup 23.09.22  
Vi vil gerne sige tusind tak til de pigesejlere der har deltaget i det praktiske ar-
bejde ved de 3 arrangementer – det har betydet at vi har tjent lidt penge til pige-
sejlerne.  
 
Årshjulet, som vi startede på sidste år, er blevet ajourført og har været en hjælp 
til de mange ting, udvalget skal tage sig af i årets løb. Allerede ved årets start fik 
pigeudvalget en udmelding fra Vivian Haladyn og dermed var vi i udvalget 1 
person mindre til at tage os af de mange opgaver i forbindelse med pigesejladsen.  
Vi har ved flere lejligheder gjort opmærksom på, at vi så ville få brug for mere 
hjælp fra pigesejlerne til specifikke opgaver. Desværre er det vores oplevelse, at 
det er gået noget trægt med tilbagemeldinger på vores anmodninger om hjælp.  
 
Der skal også igen i år lyde en stor tak for hjælpen til de faste dommere Bent 
Andersen , Jens Erik Hvergel og Carl Nielsen Og en stor tak også til Lars Chri-
stoffersen for at udregne resultater.  
 
Vi er meget taknemmelige for at I vil hjælpe.  
 
Tak også til jer der lægger båd til, så rigtig mange piger kan komme på vandet 
om onsdagen. Da vi som nævnt tidligere i beretningen har haft brug for mange 
både for at få kabalen til at gå op, så vil vi igen gerne opfordre til at flere med 
egen båd overvejer om de vil lægge båd til og være skipper med besætning.  
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Også i år skal der lyde en stor tak til John Runge for at lægge båd til og bruge tid 
om onsdagen, så en pigebesætning kan komme på vandet Tak også til Henrik Sø-
rensen, Morten Lohse, David Wulff-Andersen, der har hjulpet pigerne på J70C 
med at komme på vandet.  
 
Vi plejer ikke at nævne de både, der stopper med at sejle pigesejlads, men vil i år 
gøre en undtagelse. I slutningen af sæsonen blev FanDango solgt. En lang og flot 
sejlads i pigeregi er slut og vi vil alle komme til at savne FanDango og besætning 
til pigesejlads, men håber selvfølgelig at Bodil, Lis, Anette og Lise også fremover 
vil sejle med om onsdagen.  
 
Tak til jer alle for en rigtig god sæson – vi glæder os til det igen bliver tid til at 
komme på vandet til pigesejlads.  
På udvalgets vegne Lone Kjær Madsen  

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————————— 
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Husudvalgets Årsmøde  
onsdag d. 16. november 2022. 
 
Husudvalgets første opgave i 2022 var at sørge for traktementet til Thurø Sejlklubs 
generalforsamling sidste søndag i januar. 
Den anden faste opgave for Husudvalget var Thurø Sejlklubs Standerhejsning hvor 
vi sørgede for pølser, øl, vand og vin.  
En af opgaverne består også i at indhente tilbud på rengøringen i Egely og Havne-
huset. I Egely bliver der gjort rent en gang om måneden året igennem. I Havnehu-
set er det om sommeren, med klubbens egne aktiviteter og gæstesejlere, der stilles 
krav om hyppig rengøring. Vores rengøringsselskab gennem en del år, Ålykke 
Rengøring, har gjort en god indsats og tilmed holdt sig indenfor moderate prisstig-
ninger. Rengøringens kvalitet har ikke givet anledning til klager og kritik af betyd-
ning. Derfor fortsætter Ålykke Rengøring i den kommende sæson også. 
En gennemgang af Egely’s skuffer og skabe resulterede i udskiftning af bestik og 
opsummering af øvrigt service så der kan dækkes bord til 70 gæster. Der har også i 
år været rettet spørgsmål om Egely’s ovns virkemåde med uens opvarmning. Var-
melegemerne er kontrolleret og fundet i orden, så vi må konstatere at ovnen er som 
den skal og kan være. 
Som vandbesparende foranstaltning i Havnehuset er der monteret berøringsfri 
vandhaner ved alle håndvaske i dame og herre baderum, handicapbaderum og toi-
letter. Yderligere vil vi montere termostopventiler på bruserne i baderummene. 
Kommunens renoveringspulje er ansøgt om tilskud til stopventilerne, tilsagn ikke 
meddelt endnu. 
Vedligehold på huse og udenoms områder er også opgaver Husudvalget tager sig 
af. Der har ikke været større opgaver på det seneste, men vi er meget taknemmelige 
for Seniorgruppens arbejde med at vedligeholde havnepladsen og sejlklubbens øv-
rige områder. 
Det er åbenlyst for enhver at de voldsomt stigende energipriser har indflydelse på 
Thurø Sejlklubs udgifter. Trods solcelleanlæg på Havnehuset er vi stærkt afhængi-
ge af gasfyret og tilført strøm. Der er netop besluttet gennemførelse af besparelser i 
form af sænkede temperaturer til frostfrit i alle rum, og henvisning til Havnehusets 
køkken/mødelokale til afholdelse af bestyrelses- og øvrige klubmøder. Indendørs-
belysningen bliver LED pærer de steder dette kan lade sig gøre og montage af 
tænd/sluk følere. Udendørsbelysningen vil blive reduceret mest muligt og endvide-
re er det besluttet at opkræve et energigebyr på udlån af Egely til 
private arrangementer på 250,- kr./dag, også på allerede reserve-
rede datoer. 
Vi vil løbende holde øje med husenes tilstand og få foretaget 
nødvendigt vedligehold. I det kommende år skal der foretages 
udskiftning af noget medtaget udvendig vægbeklædning på Ege-
ly, og malerpenslen kommer også i sving. 
 

Kaj 
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Årsberetning 2022 for Kommunikationsudvalgets to underud-
valg (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 års-
beretning. 
 
Hjemmeside: 
Den oprindelige tanke med hjemmesiden var at bestyrelse og udvalg skal vedli-
geholde hjemmesidens indhold. Det gælder stadig for dem der har lyst. Det kan 
dog være lidt svær hvis man ikke har øvelsen. 
Hvis nogen har noget relevant til hjemmesiden, kan I sende det til 
”webmaster@thuroesejlklub.dk” så skal jeg nok lægge det på. 
 
Hjemmesidens AKTIVITETSKALENDER  
finder du i venstre spalte på hjemmesiden. Her kan alle se hvornår aktiviteter 
afholdes. Det er bestyrelse og udvalg, der bør vedligeholde kalenderen. Det var 
de desværre ikke særlig gode til i 2022. 
Det skulle gerne blive MEGET bedre i 2023 ! 
Hvis I synes det er for besværligt, kan I sende aktiviteten til 
”webmaster@thuroesejlklub.dk”, så skal jeg nok lægge aktiviteten i kalenderen. 
Aktivitetskalenderen fungerer også som ”booking kalender” af køkkenet i havne-
huset.  
 
ForeningLet,  hedder klubbens nye medlems- og regnskabssystem. 
Det er et system der indeholder mange muligheder. I øjeblikket bruger vi kun 
medlemskartoteket og regnskabsdelen, men på sigt er det planen at vi vil udnytte 
flere af systemets muligheder. 
For at lette kassererens arbejde, har udvalgenes regnskabsansvarlige det sidste 
årstid selv registreret alle bilag i systemet. Det er min opfattelse at dette arbejde 
har fungeret fint. 
Systemet indeholder også en bookingkalender. Jeg vil foreslå at vi ser på mulig-
heden for at flytte bookningen af Egely over i ForeningLet. Jeg håber der findes 
en i klubben der vil hjælpe med det. 
Vi søger derfor mere mandskab i udvalget. Vi leder efter en der har teknisk 
indsigt og som har lyst til at yde en frivillig indsats for klubben mange år frem. 
Vi håber hun eller han findes. Kontakt Jan Knudsen på 40454924  hvis du har 
lyst til at løse denne og andre spændende opgaver. 
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Vejr App til iPhone / iPad: Du kan nu se vejrdata fra sejlklubbens vejrstation 
som står yderst på østbroen. 
Den er oversat til dansk og den er meget let at installere når du blot følger vej-
ledningen på hjemmesiden. 
Vejledningen hedder ”App til vejret i Gambøt” og kan findes på forsiden. 
 
 
Facebook: 
Klubbens facebook-SIDE hedder Thurø Sejlklub. Dette er klubbens officielle 
præsentation på facebook. Her findes information om klubben og links til opslag 
på hjemmesiden. Til fb-siden er der tilknyttet disse fb-grupper: ”TSK - Livskva-
litet gennem fællesskab”, 
” Thurø Sejlklub J70 intern”, ” TSK – Pigesejlere”, ” Sejl og studér – Svend-
borg”, ”TSK-Ungdom” og ”TSK Vinterbadning/sauna”. 
 
 
Jan Knudsen 

 
 
 
 
 
——————————————————————————————— 
 
Gambøtposten: 
Der er udsendt 4 numre af Gambøtposten i 2022. 
Bladet udkommer på hjemmesiden som Flipbog, eller man kan downloade den 
som PDF. 
Når den udkommer, får alle medlemmer en email med et link til bladet. 
Bladet udkommer også i en trykt version som distribueres med posten. Dette kan 
fravælges på hjemmesiden. 
Nye medlemmer vil fremover ikke automatisk få tilsendt Gambøtposten i papir 
udgave. 
Det kan dog tilmeldes på hjemmesiden under KOMMUNIKATION. 
Hvis der er nogle med kreative evner der har lyst til at deltage i fremstilling af 
bladet, er I meget velkomne. 
Send blot en e-mail til bladet@thuroesejlklub.dk  
 
 
Carl 
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Handicap afdelingen Årsberetning  2022 

Sædvanligvis holdt vi afslutning og årsmøde den første onsdag i oktober. Vanen 
tro blev bådene rigget af om eftermiddagen og kl. 18.00 var spisning og årsmøde 
i Egely hvor vi kunne glæde os over en god sæson. Bådene er i fin stand takket 
være en ihærdig indsats af vores hjælpere. Uden de frivillige hjælpere var der 
ingen sejlads, stor tak til dem. Jeg blev genvalgt til formandsposten, overrasken-
de uden modkandidat. 

Sæsonen startede planmæssig  først i maj måned efter at bådene var blevet klar-
gjort i løbet af marts og april af vores altid flittige hjælpere. 

Vejrmæssig har det været en fin sæson, med meget få eller ingen aflysninger 
p.g.a. vejrliget. Vi sejlede sommeren igennem, fik det til at passe med både sej-
lernes og hjælpernes ferie så der hver onsdag var sejlere og hjælpere nok til at 
gennemføre sejladserne. En enkelt onsdag var der helt vindstille og det fineste 
solskin, det er jo ikke det bedste udgangspunkt for vores sejlbåde. Heldigvis har 
vi en god solid følgebåd i Gambøt. Så tog vi en ”site seeing tur”. Med Bent ved 
roret, 2 kørestole, en midtskibs, en i stævnen og vi andre rundt om, havde vi en 
fin tur rundt i farvandet før vi sejlede tilbage til kaffen på pladsen. 

Der har været flere nede høre til vores sejlads og nogle har prøve at sejle en tur.  

 

Vi håber på et par nye medlemmer fra den nye sæson. 
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Flemming har lavet afdækning til vores Twinbåde. Det fungere fint. Dejligt at 
kunne sætte sig ned i tør båd der ikke skal lænses og sæderne tørres af før vi 
stævner ud. 

Vi synes vældig godt om forslaget til den nye helhedsplan for Thurø Sejlklub. 
Handicap sejladsen vil få nogle ekstraordinære gode forhold for sejlads ud og ind 
af havnen. Spændende hvordan det løber af stablen. Det er en spændende udvik-
ling forholdene for handicapsejlads har gennemgået i Thurø Sejlklub siden vi 
startede engang i det forrige århundrede med en fast anlægsplads i  det inderste 
hjørne af østbroen. 

Vi ser frem til den nye sæson 2023. 

 

Erling Justesen 

formand 
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Beretning 2022  

      Øget aktivitet - Blue People - Tune Up -  Events  

          Business Cup - Sydfynsk Mesterskab - Ligaen 

                                 God økonomi  

Vintersejlads 

Den milde vinter har gjort at der har været sejlet næsten hver søndag, og til tider 
lørdag når der var behov. 

Klargøring 

4 uger var bådene på land til klargøring i 
hallen på Nordvej. 

Som vanligt var det ikke noget problem 
at skaffe arbejdskraft. 

 
Tak til alle der hjalp til. 
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Tune up stævne 

Som tidligere år afholdt vi igen i år Tune Up stævne, sidste lørdag i april. Der 
deltog 12 friske hold fra hele landet. Der blev sejlet 16 sejladser i det dejlige for-

årsvejr. Grillpølser og moleøl sidst  på dagen. 

 

Blue People 

Blue People, det nye tiltag i år startede op først i maj. Der sejles onsdag formid-
dag, og aktiviteten henvender sig til alle der har mulighed for at være med inden-
for Sejlsport Sydfyn. Vi har været mellem 8 og 14 sejlere , primært + 60. Mange 

har fået lyst til mere J70, og har meldt sig til både træning  torsdag og søndag. 

Blue People har også været flittige 
hjælpere til vores forskellige events, 

tak for det. 

I år har vi grundet stor sponsorstøtte 
kunne tilbyde aktiviteten uden gebyr. 

Som noget særligt, havde vi en onsdag besøg af 15 elever fra Vestermarksskolen, 
der prøvede  både J-70 og RIB. 
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Torsdags Kap og Sejlsportsligaen 

Der har været fart på, både om torsdagen, og blandt vores Liga hold. 

Torsdag har, såvel som søndag, været booket fuldt op hele sæsonen. Glædeligt!  
Er der behov for mere kapacitet? En båd mere?  

 

4 hold har deltaget i ligaen i år. Vores hold i 1. division har kæmpet hårdt for 
resultat. Vi har igen hold i 1. division i 2023. 

 
 
 

Team “Morfar” og Team “Dorte O” 
har på skift deltaget i 2. division, og 

klaret sig rigtig godt. En 3. plads til Team “Dorte O” i Aalborg, tillykke. Calle & 
Co var med på et Wildcard i Svendborg 2. division, også med et super resultat. 
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Events 

Win-Win er vores motto når det gælder sponsorer. Det ser ud til at virke, hvis 
vi skal måle på smilene hos de 32 deltagere i eventen med vores hovedsponsor 

Fonden For Fynske Bank. 

Der blev afviklet 4 sejladser, i sommeragtigt september vejr, efterfulgt af hyg-
gelig spisning i teltet på havnen. 

 

Yderligere har der været 
events for 15 medlemmer 

fra den lokale Rotary 
Klub.  

 

 

 

 

 

Business Cup 

10 friske firmahold stillede til start i årets Business Cup. 

 
Vejrguderne var endnu engang med os, og der blev afviklet 15 sejladser i let 

brise og sol. Der blev kæmpet hårdt, nogle mandskaber mere øvede end andre, 
men alle havde en forrygende dag på vandet. 

 
Intense sejladser, og et 
tæt resultat på podiet, 

hvor “De Syv Have” gik 
af med sejren. Tillykke! 

Efter sejladserne var der 
lækker middag, hygge 

og præmieoverrækkelse 
i Egely. 

Tak til “Piger” og 
“Sauna” for et fantastisk 

arrangement. 
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Sydfyns Mesterskab 

I regi af Sejlsport Sydfyn afviklede vi Sydfyns Mesterskab sidst i september. 

Igen dejligt vejr og fin vind. 

Der var 10 hold til start, og spændende var det om Team SEF/Svendborg Sund 
Sejlklub kunne gentage sejrene fra de foregående år? 

 
Også her blev der kæmpet hårdt i alle 10 sejladser, og da regnestykket skulle gø-
res op var det utrolig tæt blandt de 5 første både. Der måtte tælles 1. og sågar 2. 

pladser for at nå resultatet. 

Og minsanden Team SEF/SSS gentog succes-
sen. Tillykke! 

 

 

 

udvalget har i 2022 bestået af: 

Henrik Buchwald (formand) - Bjerne Sørensen - Henrik Mayer - 

Henrik Sørensen - Susanne Skovgaard - Johan Hoff - Nicolaj 

Barnekow - Morten Lohse - Torben Strange  
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Frivillighed og økonomi. 

Det kræver meget  at holde “forretningen” J-70 kørende. 

Der er aktiviter hele ugen, nogle gange 2 aktiviteter på en dag. 

Med det nuværende aktivitetsniveau, giver det ca.1.800 sejlture om året. 

Bådene skal vedligeholdes, nye sejl, forsikringer, betaling til ligadeltagelse, hal-
leje og meget, meget mere. 

Frivilligheden har vi heldigvis. Alle yder en indsats hele vejen rundt. Vi har et 
godt sammenhold. 

I år har vi etableret en fast aftale med “piger” og “sauna” så de hjælper os med 
catering, en stor lettelse. De modtager til gengæld et bidrag til deres budget.  

Selv om der er egenbetaling på alle aktiviteter, så gik det ikke uden sponsorer. 
2022 har været et godt sponsorår. 

En stor tak til alle sponsorer: 

Fonden for Fynske Bank - Silverrudder - De Syv Have - Sydbank -  

RS Composites - Borgerforeningen Svendborg Teater - Middelfart Sparekasse -  

Havnens Fiskeriartikler - Thurø Træfældning - Walsteds Bådeværft - Skolerne i 
Oure - Velux Fonden - DIF/DGI - SparNord Fonden - Friluftsrådet 
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Thurø Sejlklub 

byder nye  

medlemmer 

velkommen i 

klubben 

  

August Boier Wendt Sørensen 

Josephine Feigl 

Klara Holm Pedersen 

Lene Axelsen 

Louise Bichel Larsson 

Theres Stenmann Hansen 

Sisse Maria Jønsson 

Helle Fuglsang Johns 

Lisa Thurøe 

Merete Klinkvort 

Mette Gregersen 

Sylvester Gregersen 

Carsten Lau Isaksen 

Nicolai Buhl 

Jan Sommet 

Mandagskap i J70 
 
I lighed med foregående år er der 
mulighed for alle med bådførerstatus 
at leje en af vores 4 J70'ere til man-
dagskap.  
 
Frist for tilmelding er 22.2.2023.  
 
Hvis der er flere end 4 interesserede 
mandskaber, så laver vi en turnusord-
ning. Pris 3.000 kr pr mandskab. 
 
Tilmelding til J70@thuroesejlklub.dk 

mailto:J70@thuroesejlklub.dk
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Årsberetning, TSK Ungdom 2022 
 
Så er vi snart ved vejs ende i endnu en dejlig sejlsæson. Det var igen i år været 
fantastisk at opleve alle de glade ungdomssejlere på havnen og på vandet – og i 
vandet. 
Vi har i år haft 4 hold: Krabber, Begyndere, Fortsættere og Zoom. Og der har igen 
i år været over 40 sejlere og der er god indgang til krabbeholdet i næste sæson. 
Vores mål er, at alle på ventelisten kommer i gang. Tak til alle hjælpende forældre 
og trænere – både de rutinerede og de nye. Det er en stor glæde at se tidligere sej-
lerbørn nu læse fra sig som ung-trænere! 
Vi vægter det sociale samvær på træningsdagene højt. Nok er vi her grundlæggen-
de for at lære at sejle eller blive bedre til at sejle. Og det er der kun en opskrift på; 
nemlig timer på vandet. Men når man så er kommet i land efter en fed træning, så 
er det altså det sociale, der sætter prikken over i’et. Og her er vores madordning et 
uhyre vigtigt element. Det at spise sammen efter træning er noget alle holder af. 
Men det at sørge for mand til ca.50 personer hver torsdag kræver noget. Vi har i de 
seneste år valgt at få maden ude fra med de begrænsninger i menuen det medfører. 
Her har Skipperkroen været venlige i mange år med at sponsere os ved at sælge os 
maden til kostpris. Dermed har det praktiske været til at overskue, da man således 
ikke skal lave mad fra bunden til 50 mand som hjælpende forældre. MEN intet er 
fast og dem af jer, der overtager madordningen i den kommende sæson må designe 
den lige som det skal være.  

Herfra skal blot lyde, at det er vigtigt at spise sammen   
 
Af alle de sejlere, vi har haft i de seneste år, sejler rigtigt mange af dem heldigvis 
videre. I denne sæson kan vi nævne, at Thurø Sejlklub har haft tidligere ungdoms-
sejlere med i Silverrudder, vi har en sejler (Oskar), der vandt ranglisten for Zoom-
sejlere i Danmark og vi har haft flere optimistsejlere udtaget til NM. Mega flot. 
Vores eget stævne, Skipper’s Pipes Cup fik vi også afholdt. Det var nogle skønne 
dage med masser af glade sejlere fra hele landet. Og det kunne slet ikke have ladet 
sig gøre uden jer forældres opbakning og indsats. Et stævne på hjemmebane er 
bare noget særligt. Det er en tryg og god måde at starte med kapsejladsdelen af 
sejlads på. Så det vil vi rigtigt gerne gøre igen næste år – sammen med jer alle 
sammen. 
Sommersejl var igen i år en kæmpesucces med StarWars-tema krydset med bære-
dygtighed. Faktisk var ugen så godt planlagt og udført, at Thurø Sejlklubs Som-
mersejl 2022 er indstillet som kandidat til bæredygtighedsprisen i regi af sejlunio-
nen. 
Ungdomsudvalget bestod i denne sæson af Hanne, Niels, Jacob og Christian. Vi 
stod for koordineringen og planlægningen, men kunne slet ikke have klaret sådan 
en sæson uden Anne, Josephine, Sven og alle jer andre, der har givet en hånd med 
til træning, klargøring, vagtplaner, maddage, brovagter, tørnvagter, sponsorarbej-
de, vedligehold, grej, benzinhentning, krammere til frysende sejlerbørn, oprydning 

og alt det andet   
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Og netop ungdomsudvalget skal vælges for en ny sæson i dag på årsmødet. Nok 
er vi nogle rutinerede gamle rotter, men der er en slagside og den er, at vi (altså 
Hanne, Jacob og Christian) er forældre til zoom-sejlere. Og derfor skal der gene-
rationsskifte til. Heldigvis har der i mange år ikke været så godt et forældrehold 
som i 2022. Og vi løber bestemt ikke af pladsen; vi vil gerne være med i ung-
domsudvalget i 2023 også og giver bare plads til jer. Vi har besluttet af vi har 
brug for følgende for at kunne rulle med sæson 2023: 
Til ungdomsudvalget har vi brug for: 
- en krabbeforældre  
- en begynderforældre  
- en fortsætterforældre  
 
Opgaverne er følgende: 

Plads i Sejlklubbens bestyrelse (Christian fortsætter gerne) 
Stå for budget og regnskab for Ungdomsafdelingen (Christian fortsætter ger-

ne) 
Kommunikation og venteliste (Hanne har brug for en eller to forældre) 
Grej, vedligehold og indkøb af udstyr (Jacob har brug for en eller to foræl-

dre) Malte Dresler har meldt sig 
Følgebåde planlægning af vedligehold, vinterkonservering, sæsonklargøring, 

løbende opsyn, udlånskalender (Christian overleverer denne opgave i 
løbet af sæsonen til en forældre) Johnny har meldt sig 

Madordningen. Planlægning, design, tilmelding og betaling. (Josephine og 
Christian skal have en afløser) 

Benzinansvarlig. Der skal være benzin nok til følgebådene gennem hele sæ-
sonen (Sven fortsætter gerne) 

Derudover glæder vi os nu blot til jul, juleferie og sæsonstart i foråret. I løbet af 
vinteren vil vi nok spontant foreslå en tur i svømmehallen for alle, der kan og 
har lyst, så vi får vedligeholdt fællesskabet i de måneder, vi ikke kan komme på 
vandet. Alle er velkomne til at tage initiativ. 
Sidst, men ikke mindst, skal vi offentliggøre klubmestrene om lidt. Der blev af-
holdt klubmesterskab i Zoom, hvor Jakob vandt med Oskar på andenpladsen og 
Cecilie på tredjepladsen. På C-banen forsøgte vi at afholde klubmesterskab, men 
det var på en vindstille dag og sejlerne kunne kun komme frem ved at vrikke 

med roret. Og vi afholder altså ikke klubmesterskaber i vrikning   Derfor har 
vi besluttet at lade Skipper’s Pipes Cup tælle som klubmesterskab for C-sejlere, 
da der faktisk var 6 thurøsejlere med. Og dermed er William klubmester på C-
banen efterfulgt af Thomas på andenpladsen og Virgil på 
tredjepladsen. 
Årets sejlerkammerater blev efter afstemning på Årsmødet: 
Benedicte og Johannes. 
TAK for sæson 2022 – og på gensyn i 2023. 
 
Som oplæst på Ungdoms Årsmøde! /Christian H.V. 
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Årsmøde i kapsejladsudvalget d. 14-11-2022. 
 
Det har været et godt år for kapsejladserne i klubben. 
Første aktivitet løb af stablen med planlægning af aftensejladserne. Igen i år var 
der fin tilslutning. 47 både tilmeldte sig. Ca.25-35 mødte op hver mandag og fik 
nogle gode dyster. Det ser ud til, at vi nogenlunde har ramt nogle fornuftige 
Thurø-lystal. Ser man på resultatlisterne, viser disse, at tiderne ligger rimelig tæt 
på hinanden. Der har derfor ikke været behov for de store ændringer. 
Det har været en stor hjælp igen i år, at Carl har stillet sig til rådighed med dom-
merbåden. Dejligt har det også været, at Niels Otto og Vibeke har villet hjælpe til 
med at afvikle sejladserne. 
Sæsonen blev afsluttet med præmieuddeling d.26.09. I den anledning havde 
Anette fremtryllet en festmiddag af overskuddet fra Ylva-stævnet.  
Tak for det. Fint fremmøde i år! 
 
August blev en travl måned. Udvalget havde året før sagt ja til, at man ville ar-
rangere Ylva DM 2022. Kun 14 dage efter skulle Øhavet Rundt afvikles! 
Ylva-stævnet krævede en stor indsats. Her må nævnes, at Per og Anette trak et 
stort læs! Per med det organisatoriske og Annette med forplejning. Selvfølgelig 
var der også en flok hjælpere, som vi siger mange tak til! Stævnet blev en stor 
succes. Gode sejladser, festligt socialt samvær og fantastisk vejr. 
Sejlerne og vi selv syntes, at vi havde afviklet et godt DM! Men vi springer nok 
et år over, inden vi påtager os opgaven igen. 
 
Som nævnt skulle Øhavet Rundt 2022 afvikles 14 dage senere. 
 
Vi var lidt nervøse op til sejladsen. Kun 15 både havde tilmeldt sig tæt på fristens 
udløb! 
Heldigvis vågnede sejlerne op, og det endte med et deltagerantal på 51 både. 
Fredag aften var der stor tilslutning til spisningen. 125 nød en dejlig grillmenu 
fremtryllet af pigesejlerne. I teltet underholdt ”Når mor har fri” med musik, så 
der var mulighed for at få en ”sving om”. 
Lars R. havde sørget for en fantastisk flot lyssætning på havneområdet. Mange 
tak for det! 
 
Den varslede kraftige regn lørdag udeblev. Så humøret var højt blandt sejlerne. 
Vores mandags-dommere suppleret med formand Ib og dommerveteranen Inna 
var på pletten kl. 9.00 og fik sendt bådene gennem sundet først,, hvor der ventede 
sejlerne udfordringer med strøm og vind. Det er jo det, det går ud på! 
Sejlerne fik en rolig sejlads med vekslende vind – ja endda vindstille ved Rudkø-
bing. Vi var urolige for, at hele sejladsen skulle stoppe her, men heldigvis kom 
vinden tilbage, og de fleste kom i mål. Sidste båd i mål kl. 19.24.  
Præmieuddelingen blev foretaget umiddelbart efter. 
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——————————————————————————————— 
 

Udvalget vil gerne takke alle, der har bidraget til afvikling af de sejladser, der i 
årets løb er gennemført. 
 
Årsberetningen er delt op i to! 
1: Tovholderens oversigt over årets aktiviteter. 
2: En detaljeret beskrivelse af aftensejladserne – Ylva-DM og Øhavet rundt., 
som I kan læse i Gambøtposten nr.4, 2022 , skrevet af en anonym med stor ind-
sigt i udvalgets arbejde. 
 
Vi siger mange tak til PER!!!! 
 
 
Ole 
 

 

 

 En stor tak til dig 
 Ole for mange års 
 trofast arbejde for 
 Thurø Sejlklubs akti
 vitets udvalg, nu 
 kapsejlads udvalg. 

 Du har om nogen 
 været den faste tov-
 holder gennem rig-
 tig mange år.  

 Dejligt at du stadig 
 vil være en del af 
 udvalget som nu får 
 nye kræfter...  

 Og stadig de 
 gamle til at holde 
 fast i traditionerne. 

 

 Go´vind Ole 
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Årsberetning fra Vinterbadning/saunaudvalget  
 
Endnu et år er gået og på tredje år er saunaen et 
populært samlingspunkt i vinterhalvåret. 
 
Ved årets start var vi 40 faste brugere af saunaen, 
det er samme antal som sidste år og yderligere er 3 
kommet til her ved sæsonens start. Vi håber selv-
følgelig at alle vil gentegne årskort, når 2023 rin-
der ind. 
 
Gæsterne i saunaen er med til at holde økonomien 
i skak, uden disse, skulle kontingentet for vores 
faste brugere sættes væsentlig op, så inviter gerne 
gæster med. 
 
 
 
Der har ikke været de store investeringer i år, dog er der indkøbt en P-ring til at 
forankre pontonen ved broen i stedet for at lægge den ud. Det har vist sig at være 
et hit, både for vores egne medlemmer, men også for vores gæstesejlere. Håber 
det kan lade sig gøre i 2023 også. Der er også i vinter lavet forlængelse af vores 
pæle til saunaen, disse udgifter dækkede hovedkassen, så det er uden udgift for 
os. 
 
Driften af saunaen ser nu ud til at hvile i sig selv, hvilket også var det, vi lovede 
fra start. Vi har indkøbt en nøgleboks og monteret i skabet til højre. Det gør at vi 
ikke nødvendigvis skal ned at lukke op for dem, der ikke har nøgle.  
Den daglige betjening af saunaen står Yvonne og undertegnede for. Yvonne har 
dagene ma/on/fr og Ingeborg de resterende dage. Måske skulle vi have en mere 
koblet på.  
 
For at saunaen overhovedet måtte køre i år, er vi fra TSK’s ”energiudvalg” blevet 
pålagt at styre vores elforbrug på timebasis. Dette giver en del ekstra arbejde. Jeg 
har indtil nu udarbejdet et skema, hvor jeg skriver aktuelt forbrug ind, dog fra-
trukket forbruget umiddelbart før eller efter opstart. Lars Christoffersen har indtil 
nu hjulpet med priserne, men dette overgår til Susanne fra nu af.  
Tak for hjælpen til Lars Christoffersen. 
 
Folk er utrolig flinke til at gøre rent efter sig. Det er dejligt at komme til saunaen, 
når der er rent og rart.  
Tak til alle. 
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Strømforbruget ligger på samme niveau som sidste år. I år har vi fået eftergivet 
elafgift for 2020/2021 samt 2022. En stor post som påvirker vores regnskab posi-
tivt. Vi har fået 10446,-kr. tilbage for disse 2 år. I kalkulationen for strømforbrug 
i 2023, har vi brugt en pris inkl. afgift og moms på kr. 4,00 kr. i samarbejde med 
Husudvalget. Hvorvidt dette hænger sammen, må fremtiden vise.  
 
På vores budget til året i år, havde vi kalkuleret med en ny badetrappe. Denne 
blev lagt i mølposen med den nye helhedsplan, der blev præsenteret for hele klub-
ben i august mdr. Her er indkalkuleret et badetårn og fine tiltag for egne, såvel 
som for gæstesejlere omkring badning. Nu må vi se, hvornår det kommer i gang.  
 
Vi har det optimistisk med vores budget for 2023. Dog har vi påtænkt en stigning 
i årskontingentet, så den nye pris bliver 400,- kr. Stadig billigt at kunne komme i 
sauna op til 3 gange pr. uge. Vores nye regnskabssystem ForeningLet er let at 
arbejde med, man uploader egne bilag til systemet og efterfølgende udbetales der 
fra kassereren til opgivet konto.  
 
Vi har fået et godt samarbejde med J-70 udvalget og har fået 5000,-kr. for vores 
del af arbejdet omkring deres events. Tak til de saunabrugere og andre der bistod 
med hjælp. 
 
Vi ser frem til et nyt år, hvor badning kombineret med sauna-
besøg stadig vil være et hit blandt klubbens medlemmer.  
 
Vinterbadning/saunabesøg gør en glad i låget. 
 

Ingeborg I. Andersen 



34 Thurø Sejlklub 

Årsberetning 2022 Sejlerskolen 
 
Sejlerskolen startede op tirsdag den 3. maj kl. 18:45 med et informations- og 
introduktionsmøde, hvor de 27 tilmeldte elever blev fordelt på de både og in-
struktører, de skulle arbejde sammen med i løbet af sejlsæsonen. 
De 27 elever bestod af 11 anden års elever, altså elever som havde deltaget i un-
dervisningen i sæson 2021,og 16 helt nye elever, første års elever. Igen i år har 
antallet af kvindelig sejlerskole elever været stigende. Ud af 27 har 16 været 
kvinder. 
Igen i år var interessen for deltagelse i sejlerskolen større end vi kunne klare. 
Grundet manglende både til undervisning og manglende instruktører måtte vi 
efterlade 4 personer på venteliste til sæson 2023. 
Sejlerskolen har om tirsdagen lagt beslag på klubbens J70 både mellem kl. 17:45 
og 21:15 endvidere 806`eren ”Josephine” og 2 privatbåde, en Impala 27 og en 
Bianca 320. 
En del sejlerskoleelever har i ”Josephine” igen i år deltaget i klubbens aftenkap-
sejladser. Desværre ikke helt i det omfang som var planlagt og ønsket. Dette ikke 
på grund af manglende elevinteresse, men på grund af manglende tid fra min 
side. Desværre. 
Josephine har i løbet af sæsonen været udlånt til forskellige klubmedlemmer og i 
den forbindelse har den i 2021 anskaffede nye påhængsmotor vist sig stabil og 
nyttig.  
En væsentlig årsag til vi i år har været i stand til at undervise 27 elever er tilgan-
gen af flere nye instruktører (John Runge – Peter Thomsen – Nicolai Jensen) og   
beredvillige ”stand by” instruktører (John Rerskov Sørensen – Tomas Valling – 
Henrik Frænde) 
Tirsdag den 20. september gennemførte 7 elever den praktiske prøve i sejlads til 
duelighedsbevis med Lasse Holm som censor. Alle syv elever bestod prøven. 
Den sidste undervisningsaften fandt sted tirsdag den 27. september. Det var en 
”natsejlads” hvor den del af eleverne der kunne finde tid til det startede fra Gam-
bøt kl. 19:30 og for motor sejlede en tur op gennem Svendborgsund og tilbage 
igen. Dette for at give dem en oplevelse af hvordan det er at sejle og navigere i 
mørke.  
Tilgangen til sejlerskolen har løbende været stigende lige siden starten i 2012. 
Allerede på nuværende tidspunkt ser sæson 2023 ud til at få et elevantal på sam-
me størrelse som sæson 2022. 
I løbet af sæsonen er der arbejdet med en del tiltag i forbindelse med 
”Josephine”: Reparation af skade, udskiftning af fald, renovering af elinstallatio-
ner. 

 
 Steen Andersen 
 Udvalgsformand Sejlerskolen 
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——————————————————————————————— 
 

Årsberetning Sejl & Studer har vi ikke kunnet fremskaffe, men her er lidt om 
afdelingen: 

 

Hvad er Sejl og Studér Svendborg? 
 
Sejl og studér – Svendborg er for alle unge under 
uddannelse mellem 16 til 30 år, der holder af at sej-
le eller kunne tænke sig at lære det. 
Hvad enten man er født på en båd eller har været på 
Ærøfærgen en enkelt gang eller to, så er det udeluk-
kende interessen for at sejle eller lære at sejle, der 
er nøglen til den altid åbne dør ind i fællesskabet. 
Sejl og studér er stedet, hvor du bliver en del af et 
miljø, hvor unge studerende kan lære og/eller dyrke 
sejlsporten og sejlerlivet i fællesskab til studievenli-
ge priser. 
 
Lyder initiativet interessant, så vil vi meget gerne se 
dig sejle med. 
 

Du kan komme med på prøve og se om Sejl og Studér er noget for dig. 
Meld dig ind i vores Facebookgruppe og se, hvad der rører på sig og tag kontakt 
til vores formand, hvis du gerne vil med: 

Malte Munch Ekstrand tlf.: 61167917 
Mail: sejlstuder@gmail.com 
 
 

En sidste update fra Saunaudvalget 
 
Vi har nu gennem de sidste mdr. tjekket strøm og tilsvarende priser og vi er rig-
tig glade for resultatet. Det giver også os et incitament til at være meget op-
mærksomme på at få slukket saunaen rettidigt, og ikke mindst fået folk til at 
klumpe sig lidt mere sammen.  
 
På vores nytårskur, var der ønske om at åbne saunaen i 
de sene aftentimer og vi har besluttet at man kan lave 
åbne bookningen man/ons-dag aften fra 20 til 21. 
Saunaen bliver kun tændt, hvis der er nogle der booker.  
 
Godt nytår her fra Saunaudvalget  

https://www.facebook.com/groups/202624840185909/
http://thuroesejlklub.dk/wp-content/uploads/2019/02/img_20180501_173317.jpg
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Denne annonce  
Plads er blevet  

ledig, nogen der  
vil byde ind her? 

 
Flot ser den ud vores flagmast 

Nu med stander fast,  
 

flot billede Bjarne Huusfeldt  
 

Returadresse: 
Thurø Sejlklub 

Rønnebærvænget 80 
5700 Svendborg 


