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INDHOLD 

2. februar 2022 afholdes Workshop i Thurø Sejlklub. Målsætningen for workshoppen er at programlægge indholdet for 

udarbejdelse af eventuel ny masterplan for TSK. Masterplanen beskriver en plan med et fremtidsperspektiv på 20 år. Til 

workshoppen er flest mulige af TSK’s 11 underafdelinger repræsenteret. 

 

FREMLÆGGELSE og DISKUSSION  

Ved workshoppen fremlægger hver underafdeling sine ønsker/ideer, med en fremlæggelse på max 10 minutter. Ideerne kan 

både være abstrakte eller konkrete. Fremlæggelsen kan udtrykkes I tekstlige formuleringer, tegninger eller referencer fra 

andre projekter.  Fremlæggelsen afrundes med diskussion.  

Eksempler på semi-abstrakt ideer:   

- Der etableres flere områder for ophold 

- Sejlklubbens faste areal øges   

- Sejlklubbens arealer skal være fleksible  

Eksempler på konkrete ideer: 

- Der etableres en tagterrasse over på optimist-skuret 

- Der etableres en flydeponton som forlængelse af molen 

- Kildeudspring nedlægges og området erstattes med flade for mange forskellige aktiviteter. 

-  

IDEBIBLIOTEK 

Jesper Henriksen etablerer et mappesystem hvor ideerne uploades, frit tilgængeligt for alle. 

 

God arbejdslyst! 

Program



IDEBIBLIOTEK OPLÆG

1. SAUNA/VINTERBADNING


2. FØLGEBÅDE


3. HUS & ANLÆG


4. KAPSEJLADS


5. HANDICAPSEJLADS


6. J70


7. HUSENE


8. PIGESEJLERNE


9. SEJLERSKOLEN


10.UNGDOM


11.BRO & HAVN


12.SEJL & STUDÈR




TSK IDEBLIOTEK - 
HELHEDSPLAN 2020
Alle udvalg skriver input ind og fremlægger det til mødet. 





Arkitektens 
Input









ophold

Lokalplan

                                                  Lokalplanlægning  for lokal udvikling
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masteopbevaring masteopbevaring 

depotdæk

   
   Vinter 1

   
   Sommer 1

   
   Sommer 2

   
   Sommer 3

   
   Vinter 2

   
   Vinter 3

Planer samlet   1 : 200

Niveau 2

udvidelse af dæk

Niveau 5

Niveau 3

Niveau 4

Rejen er en flydeponton på 200 m2, der 
direkte udvider sejlklubbens manøvreareal

Østbroen skæres fri fra kajkanten og broen 
kortes op ved at sløjfe to bådpladser. 
Øvelsen skaber mulighed for ny forbedret 
indretning af ‘Lagunen’ 

Forbindelsen erstattes af en flydeponton 
der udformes for mangeartet anvendelse, 
herunder handicapsejllads og vinterbad-
ning. Ponton og udvidelse af betonsliske 
definerer det nye Lagune-rum. Illustation 
viser ponton på 205 m2

Fleksibilitet
sommer/vinter
Den skiftende/fleksible indretning  og brug over 
sommer og vinterperioder, drøfter og beslutter 
klubbens 700 medlemmer løbende i de kom-
mende år. 

Masterplanen er en strategi der beskæftiger sig 
med  fast bebyggelse og anlæg. 

Alligevel vises her forskellige muligheder for flek-
sibel indret for at give perspektiv til masterpla-
nen 

Sejlklub i 5 niveauer
Sejlklubbens placering ved skrænten giver anledning til en strategi hvor 
anlæg og bebyggelse planlægges i  5 niveauer. Egely ligger idag en 
smule afkoblet fra de øvrige aktiviter. Niveautænkningen binder hele 
klubben sammen fra vand til Egely.

TSK Thurø Sejlklub
August 2022

Ny masterplan

II Rejen og lagunen  I Planens 7 hovedelementer

1   Bolværk, sliske, kran og mast.   Etablering af nyt bolværk 56 meter og udvidelse af sliske. Kran og mast flyttes.

2  Rejen.   Ponton etableres og del af østbro nedbrydes. Lagunen kvalificeres

3  Havneareal.   Etablering af ny belægning og ombygning af renovation. Fleksibel indretning -parkering, ophold og opbevaring drøftes løbende i klubben

4  Havnehus.  Udvidelse af terrasse. 

5  Depotbygning.  Bygning etableres, eksisterende depoter nedbrydes

6  Terrasse niveau.  Ny etablering af terrasse på niveau 4 (dispensation fra lokalplan)

7  Egely.  Bygningen renoveres, herunder ny planløsning samt udvidelse af terrasse.

I  Skrænten

Nyt bolværk 56 m

Fleksibelt areal 
sommer og vinter

-Parkering
-Ophold
-Opbevaring

 

Udvidelse af terrasse

Ombygning af depotaciliteter
Dæk til depot og ophold

rampe

renovation 

Terrasse til ophold

Udvidelse af Terrasse

Renovering af
Egely

Rejen, flydeponton

Handicapsejlads_sommer

Badning sommer og vinter

udspring

Lagunen 

Kran

Mast

 Egely renoveres, terrasse udvides

 Terrasse etableres (dispensation fra lokalplan)

eksisterende depoter ombygges

udvidelse af terrasse

Området hvor TSK er beliggende er ejet af Svendborg Kommune. Områ-
det er omfattet af Lokalplan 591.  7.2 Inden for område A kan der ske byg-
geri, som mindre om og tilbygning af eksisterende sejlklubfaciliteter.

Stedet
Skrænten ved Gambøt udgør en både smuk og stærk beliggenhed for sejlklubben. Helhedsplanen for TSK 
skal på samme tid balancere 700 klubmedlemmeres behov for bebyggelse/anlæg, samt bevarer skræn-
tens særlige kvaliteter. Ydermere åbner lokalplanen umiddelbart ikke op for ny bebyggelse.

Er det muligt at skabe en bebyggelse der tilgodeser alle krav? Er det muligt at skabe en bebyggelse, der giver 
noget til stedet?

Masterplanen er en strategi, en langsigtet plan, hvor ønsket om fast be-
byggelse og anlæg beskrives.  

Den skiftende/fleksible indretning  og brug over sommer og vinterperi-
oder, drøfter og beslutter klubbens 700 medlemmer løbende i de kom-
mende år. 

Graa Arkitekter











Faldgrupper

Få mange med

Forstå bevægelser i klubben

Medlemmers unikke spot

Fordel med flere projekter adgang

Fleksible løsninger



Offentliggørelse



Svendborg 
Kommune



Din Masterplan 

Reflektion 
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