Nr. 2

Marts

2004

Konger og dronninger på rad og
række i forsamlingshuset

Dinosauer og soldater hånd i hånd.

Juhuu, endelig var der nogle
voksne der fik taget sig sammen og mødte udklædte op.
Vi håber der kommer endnu
flere næste år. Godt gået.

Deadline for næste TIF avis er den 21 Maj og avisen
omdeles i weekenden den 5 - 6 Juni
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Vidste du at ...
Belastning på led og knogler er mindsket med 80 procent, hvis man
motionerer i vand i stedet for på landjorden. Til gengæld yder vandet 12
gange mere modstand mod bevægelse, end luften gør, og det betyder, at
musklerne skal arbejde mere. De to ting tilsammen gør, at svømning
og motion i vand er nænsomt og krævende på samrme tid og på den
rigtige måde. Musklerne bliver styrket, mens led og knogler skånes.
Ydermere vil vandets bevægelse massere kroppen, så blod- og lymfecirkulationen stimuleres, og appelsinhud bliver mindre.
Hilsen Svømning
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TIF har Bankospil
med mange gode og fine gevinster
Kom og spil med og støt
Tårnborg Idrætsforening
Se annoncen i Korsør Posten !

TIF holder bankospil i Tårnborg Forsamlingshus følgende datoer.
01 April
kl.
18.50
Vi ses .. Hilsen
22 April
kl.
18.50
06 Maj
kl.
18.50
Aktivitetsudvalget.
27 Maj
Kl.
18.50
10 Juni
Kl.
18.50
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Vand
Varme
Sanitet
Ventilation

l
l
l
l

Fjernvarme
Naturgas
Solvarme
Biobr ndsel

Vi giver gerne et uforpligtende tilbud
Aut. gas- og vandmester

58 38 02 55
Henrik Jensen 40 74 89 17
Henrik Bach 21 27 02 55

Fax 58 38 10 17
Tj rebyvej 30
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Nyt fra Hovedformanden
Foreningens årsmøder og generalforsamling er her
primo marts atter engang vel overstået. Alle fem
afdelinger fik uden problemer sammensat kompetente
bestyrelser. Jeg ønsker dem al mulig held og lykke
med arbejdet det kommende år.
Da det var et "lige" år, var hovedformanden på valg,
og undertegnede blev genvalgt uden modkandidater.
Om det var et udtryk for fuld tilfredshed med mit arbejde, eller om ingen
andre havde lyst til hvervet, skal jeg være usagt, men jeg glæder mig til
at tage fat på de opgaver, der ligger foran os i hovedbestyrelsen.
Som nævnt i min beretning er der nogle opgaver, der er blevet skubbet
lidt i baggrunden det forgangne år.
Månederne fremover skulle gerne give os mere tid til at tage fat på det
alt overskyggende problem, vi står overfor, nemlig rekrutteringen af børn
og unge til foreningen.
Det er ikke en problemstilling, der lader sig løse med et snuptag, men
jeg er overbevist om, at hvis vi alle bruger vores kreative evner samt
virkelig trækker i arbejdstøjet, vil det lykkes, med konsulentbistand fra
DGI-Sorø amt, at få vendt udviklingen, så TIF igen bliver attraktiv for
områdets unge mennesker.
Et tættere samarbejde internt som eksternt vil uden tvivl hjælpe os i den
rigtige retning. Samarbejde skal selvfølgelig ikke være for samarbejdets
skyld, men det skal have en substans, der har mening og er med til at
udvikle og dygtiggøre de implicerede parter.
Heldigvis er der også opgaver, der har en mere positiv indfaldsvinkel.
Bordtennis og petanque er idrætsgrene, vi gerne skulle have sat på skinner snarest, idet de er genstand for stor interesse.
Af større opgaver er der revideringen af vore vedtægter. Jeg mener vi
kan gøre dem mere tidssvarende uden dermed at gå bort fra den grundholdning der ligger i TIF.
Med disse ord ønsker jeg trænere og ledere god arbejdslyst det kommende år, og til alle I aktive vil jeg sige fortsæt med at dyrke idræt i TIF
og vis dermed at mange flere end nu har fortjent at dyrke idræt i TIF!!!!!
m.v.h.
Dennis T Hansen
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Hovedformandens beretning
TIF´s generalforsamling 28/2- 2004
Når man sidder og skal skrive sin beretning for det forgangne år, må man nødvendigvis
spørge sig selv, hvad der i TIF er gået godt, hvad der er gået mindre godt, og hvad vi i
stedet skulle have beskæftiget os med.
Foreningens omdrejningspunkt ligger i sagens natur i vore 5 afdelinger.
Men derfor bliver hovedbestyrelsens arbejde af den grund ikke helt uvæsentlig.
Hovedopgaven har i 2003 naturligvis været planlægningen og gennemførelse af TIF´s
75 års jubilæum. Et tema jeg kommer tilbage til senere.
Derudover er vi kommet i gang med at etablere petanquebaner, som forventes færdige,
så snart vejret tillader det afsluttende arbejde. Vi håber selvfølgelig banerne vil danne
rammen om mange hyggestunder for beboerne i området. Vigtigt er det, at banerne
bliver brugt flittigt og ikke i første omgang at etablere en petanqueafdeling med dertil
hørende bestyrelse m.v.
Med hensyn til nye tiltag er det glædeligt at jeg er blevet kontaktet af en person, der er
villig til at starte bordtennis igen. Det glæder mig, at der er nogle, der reagerer på den
opfordring, jeg kom med i sidste TIF-avis
Af udefra kommende problemstillinger er blandt andet sagen om coda-afgift i
forbindelse med brugen af musik ved træning og kamp. Den endelig sag er endnu ikke
afgjort ved domstolene, men sagen står som jeg kan se det, ikke særlig godt for
foreningerne under DGI og DIF. Der er nemlig faldet dom i en sag, hvor en vognmand
blev dømt til at betale afgift for brugen af musik i lastbilernes førerhuse, idet disse blev
opfattet som offentlig rum. Hvordan sagen ender, ved vi selvfølgelig ikke, men jeg er
overbevist om, at det i sidste ende vil påvirke afdelingernes økonomi væsentlig.
Vores kulturminister holder sig stadig ikke tilbage. Han vil efter min opfattelse ved lov
have gennemtrumfet, at trænere og ledere skal fremvise straffeattest ved ethvert
engagement i en forening. Jeg forudser, at det kan skabe yderligere problemer med at få
personer til det frivillige foreningsarbejde. Det er som bekendt svært nok i forvejen.
Jeg har tidligere sagt at med almindelig sund fornuft, omtanke i adfærd og handling
samt generel opmærksomhed, så når vi langt. Heldigvis er vi blevet forskånet for
enhver mistanke angående sexuelle overgreb.
Sagen om reklamer og sponsorstøtte til foreninger/afdelinger har selvfølgelig heller
ikke ligget stille. Gennem vore repræsentanter i brugerrådet har det været diskuteret,
hvordan vi skulle ”takle” kommunens uforståelige oplæg til faste regler angående
reklamer. Jeg skal ikke her gå i detaljer med kommunens oplæg, men konstatere at vi i
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Hovedformandens beretning (fortsat fra side 6 )
brugerrådet i første omgang besluttede, at hvis en afdeling kunne skaffe sponsorpenge
ved skiltereklame skulle pengene gå ubeskåret til afdelingen.
Skulle det være permanent skiltning måtte vi tage de praktiske problemstillinger op
igen.
Nu jeg er inde på arbejdet i brugerrådet, vil jeg nævne at arbejdet i rådet og forholdet
mellem foreningsrepræsentanterne og hallens ledelse ikke skaber de store problemer,
selvom der stadig er et par kanter, der skal files af.
I forbindelse med vort jubilæum kan jeg kun rose hallens servicemedarbejdere for stor
hjælp og opbakning.
Alt er selvfølgelig ikke gået efter hensigten i det arbejde, vi har lavet i 2003. Vi lovede
hinanden at se samlet på vore vedtægter. Desværre tillod tiden os ikke dette arbejde.
Vi lovede også hinanden at få assistance fra DGI-Sorø Amt i forbindelse med rekruttering af børn og unge til foreningen. Opgaven er desværre ikke løst, hvilket vi må konstatere, da flere af vores afdelinger decideret går tilbage i medlemstallet på ungdomsfronten.
Det synlige bevis er for eksempel, at vi i år må aflyse den ellers traditionsrige og
hyggelige gymnastikafslutning her i hallen. Jeg håber inderligt at vi, tilskuere, ser
mange glade gymnaster, børn som voksne næste år!!!!!!
Fodboldafdelingen lider samme skæbne, men heldigvis kan de notere sig en relativ stor
fremgang på seniorfronten. En fremgang der efter alt at dømme er et resultat af god
træning og seriøse ledere omkring holdet og ikke mindst et godt kammeratskab. Kunne
vi bare føre dette over på en ungdomsafdeling, der måske i første omgang byggede på
forældrenes arbejde for deres børn og deres idræt.
Trist nok gør den samme tendens sig gældende for badmintonafdelingen. Faldende
medlemstal på ungdomsfronten.
Kun svømmeafdelingen kan udvise positiv tendens, når vi taler om medlemmer under
18 år.
Et stort skulderklap til denne afdeling, der har formået at skabe stor aktivitet og positivt
udnyttet denne fremgang.
Hvad det er, svømmeafdelingen har formået, er selvfølgelig ikke altid let at konkretisere, men en blanding af gode medarbejdere, et godt produkt, god service samt produktudvikling er vel et godt bud.
Jeg er overbevist om, at den samlede forening kunne lære meget af svømmeafdelingens
arbejde og erfaringer i bestræbelserne på større ungdomsafdelinger og flere ledere. En
erfaringsudveksling vi snarest må have sat i system. Nævnes skal det, at målet ikke i
sig selv er at gøre foreningen større, men at sørge for en ungdom der både bliver rørt og
får motion i et hyggeligt og sjovt fællesskab.
7
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Hovedformandens beretning (fortsat fra side 7 )
Som jeg nævnede i min indledning, lovede jeg at komme tilbage til arbejdet med vores
foreningsjubilæum.
Vi havde store ambitioner om på forskellig vis at gennemføre et unikt jubilæumsår.
Heldigvis kom de fleste af de skibe, vi satte i vandet, godt i land. Der var nogle, der gik
ned, og mindst et enkelt kom i havsnød, og blev kun med nød og næppe bjerget.
Det største af skibene var selvfølgelig selve jubilæumsfesten. Vi havde bagefter en
fornemmelse af, at den tremaster, vi søsatte, kom i land som 4 mastet fuldrigger. Jeg er
overbevist om, at de 436 gæster, der var med, husker tilbage på denne aften med glæde.
Om eftermiddagen havde vi reception. Mange var mødt frem, og der var dejlig underholdning ved de små syngepiger fra Tårnfalken.
Vores afdelinger bidrog også med forskellige jubilæumsarrangementer.
Badmintonafdelingen kunne byde på badminton i verdensklasse med blandt andet Peter
Gade.
Gymnastikafdelingen præsenterede os for den TV-kendte Merete Kasten, der gav et
underholdende foredrag om det at være overvægtig, og hvad det betyder i hverdagen.
Svømmeafdelingen indbød til Åben svømmehal hvor instruktører stod til rådighed for
de fremmødte.
Og selvfølgelig havde Aktivitetsudvalget sørget for Jubilæumsbanko med meget flotte
gevinster.
Ungdommen var absolut ikke glemt. Fredag d.21. november afholdt vi stort diskotek
over to afdelinger. Vi havde fuldt hus både ved de små og ved de store. En kæmpesucces med mange glade børn og unge, der opførte sig eksemplarisk
Da jeg sagde, at et af skibene kun med nød og næppe blev bjerget, så tænker jeg
selvfølgelig på projektet omkring et jubilæumsskrift.
Desværre var mine ambitioner for store, eller også var jeg ikke dygtig nok til at få gennemført dette projekt. Heldigvis kunne dog få udgivet de fremkomne indlæg som et
tillæg til TIF-avisen. Et blad, som jeg mener, er en vigtig del af en forening, idet vi
derigennem kan holde Tårnborgs borgere orienteret om foreningens virke.
Det er selvfølgelig ikke gratis at fremstille og distribuere bladet, men heldigvis har vi
mange gode og stabile annoncører. Derudover bruger vi ikke postvæsnet til omdeling,
men derimod en frisk ung mand fra området, der klarer opgaven billigere end Post
Danmark.
Sluttelig skal lyde en tak til alle, som hver på deres måde er med til at holde liv i og
videreføre TIF. Tillad mig specielt at takke alle de frivillige, der knoklede i forbindelse
med reception, jubilæumsfest og børnediskotek.
Tak til afdelingernes trænere, instruktører og ledere. Tak til vore sponsorer og annoncører. Tak til Carsten i kiosken. Tak til hallens personel. Sidst men ikke mindst tak til
alle vore medlemmer.

Dennis T Hansen
Hovedformand
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Nyt fra Badminton
Formandens beretning
Årsmøde i Tårnborg IF, Badmintonafdelingen
18. februar 2004 kl. 18:30 i Tårnborghallen
Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter årsmødet i februar
2003. Hanne Jørgensen stoppede som kasserer. Da der ikke blev
valgt en ny, påtog Max Klintskov sig hvervet som regnskabsfører,
hvilket har fungeret fortræffeligt. Henrik Mogensen stoppede og
blev afløst af Henrik Petersen som motionist-ansvarlig. Dorte Klintskov fortsatte som
ansvarlig for ungdom, Svend Erik Olsen fortsatte som ansvarlig for veteraner og seniorer,
Bjarne Nielsen fortsatte som sekretær og undertegnede fortsatte som formand.
Bestyrelsen har holdt 7 møder i løbet af året og det har været mig en fornøjelse at arbejde
sammen med den. Arbejdet er præget af stor selvstændighed, hvilket gør det meget let at
være formand. Tak til gamle og nye for en god indsats og et godt samarbejde. Ikke mindst
tak til Svend Erik som efter mange år som leder og frivillig i TIF har valgt at stoppe efter
denne sæson.
Uden for bestyrelsen har Käthe Kjærgård og Søren Mikkelsen (som sædvanligt) taget sig
af hhv. Korsørmesterskaberne og veterandagen, på vegne af TIF. Svend Erik Olsen har
med hjælp af Henrik Nielsen forestået skemalægningen til fællestræningen og Mathias
Rasmussen og Louise Friis har trænet de unge. Tak til jer alle sammen.
Medlemstallet har udviklet sig som det fremgår af nedenstående skema:
Ungdom

Seniorer

Veteraner

Motionister

I alt

31.12.2000

53

6

32

102

193

31.12.2001

70

7

32

102

211

31.12.2002

49

5

31

98

183

31.12.2003

43

3

32

98

174

Igen i år må vi konstatere en lille nedgang og den ligger desværre igen hos ungdommen.
Det er en udvikling som det ligger bestyrelsen meget på sinde at få standset. Vi overvejer
i den forbindelse at arrangere en ”åben hal”-dag i begyndelsen af det nye skoleår,
eventuelt sammen med nogle af de andre afdelinger. På den måde håber vi at få trukket
nogle flere unge væk fra computeren og tegneseriekanalerne.
Regnskab 2003 udviste et stort underskud på kr. 42.000. Tallet dækker over en hel del
tilgodehavender som først er blevet indbetalt i 2004, så det reelle underskud er nærmere
de budgetterede kr. 32.500. Underskuddet skyldes først og fremmest vores
opvisningsstævne i forbindelse med jubilæet, men også færre indtægter p.g.a.
medlemstilbagegang.
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Nyt fra Badminton ( fortsat fra side 10 )
På den baggrund foreslår bestyrelsen en kontingentstigning (den første i mange år) på kr.
50 pr. medlem. Dermed balancerer budgettet for 2004.
Ungdom
Dorte har igen i år styret afdelingen med hård og kærlig hånd, godt assisteret af trænerne
Mathias og Louise.
Sæsonen startede med et meget ringe fremmøde, men heldigvis mødte der flere frem, da
fodboldsæsonen sluttede. Vi havde en lille reklamebod i forbindelse med en skolestartfest
i skolegården, men den gav tilsyneladende ikke det store resultat.
De unge har deltaget i et U9 stævne i Nyborg og landsstævnet i Vejen, hvor vi kom hjem
med en førsteplads til Philip Nielsson, U13, en førsteplads til Tanja Andersen, U17 og en
andenplads til Trine Hansen, U17. Derudover har de unge ikke den store lyst til at deltage
i stævner, selv om vi yder tilskud til betalingen.
Til gengæld har der været stor interesse for klubmesterskaberne (54 kampe) samt
overnatningsarrangementerne i Tårnborghallen, hvor ca. 30 unge og 5 voksne har fået
aftenen og natten til at gå med badminton, lege, spil, video, slik, sodavand og ikke ret
meget søvn. Det er en tradition der er kommet for at blive.
Seniorer
Vemmelev har trukket sig fra VTK-samarbejdet og derfor spiller vore 3 (!) seniorer nu
alene med Korsør. Der er overvejelser om at etablere et samarbejde med veteranerne, se
nedenfor.
Veteraner
Samarbejdet med Korsør er som sædvanligt forløbet upåklageligt. Især det røde modul
har sæsonen igennem fyldt banerne ud om onsdagen.
På det grønne modul har vi desværre set en faldende deltagelse, så der i dele af sæsonen
kun har været brugt 4 baner. Det er en tendens, der også har vist sig, når turneringsholdene
skulle besættes. Selv om 2. holdet i SBK nu er trukket og afløst af et amtshold, har der
været en del problemer med at stille hold. Og det er ikke kun skader, der kan forklare
dette. Derfor skal det indskærpes, at deltagelse på det grønne modul betyder, at man stiller
sig til rådighed for holdudtagelse.
Det faldende fremmøde på det grønne modul har gjort det vanskeligt at lave en
skemalægning, der kunne tilfredsstille alle. Derfor blev der som forsøg lavet to
fællestræninger med seniorerne fra TIF og Korsør, som har samme problem efter at
Vemmelevs seniorer har trukket sig. Selv om der var tilfredshed med forsøget, er det ikke
afklaret om samarbejdet skal gøres permanent fra næste sæson.
Sportsligt har det forgangne år været en blandet fornøjelse. 1. holdet i SBK vandt Arækken i sidste sæson og rykkede op i Mesterrækken. Her er det blevet til ene nederlag
og det ender nok med nedrykning. 2. hold sluttede midt i sin pulje i sidste sæson og er
derefter trukket.
Amtsholdene ligger i skrivende stund placeret således: >>>>
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Nyt fra Badminton ( fortsat fra side 11 )
Herrer 3. division
nr. 11 ud af 11
Veteraner A-rækken
nr. 3 ud af 8
Veteraner B-rækken
nr. 6 ud af 11
Veteraner C-rækken
nr. 1 ud af 9
Veteraner D-rækken
nr. 5 ud af 5
Stor tak til holdlederne Britta, Peer, Jan, Erling, Henrik P. og SBK for deres indsats.
Korsørmesterskaberne og veterandag blev som sædvanlig nogle vellykkede
arrangementer.
I år var der ingen sæsonafslutning, hvorfor ?
Motionister
De ca. 100 motionister udgør fortsat et solidt fundament i foreningen. Alle de gode (og
dermed dyre) haltider har været afsat og kun enkelte baner på de tidlige
eftermiddagstimer har ikke kunnet afsættes. Der har været lidt skærmydsler med
servicepersonalet på Broskolen, men alle problemer er klaret af Henrik P. med fast hånd.
Hovedbestyrelsen
Der har været afholdt 8 møder i hovedbestyrelsen i det forgangne år. Møderne har været
præget af jubilæumsforberedelserne, men også mange andre emner er blevet behandlet:
Fordeling af tilskud fra Spilloppen, inventar til klublokaler og kiosk, forsikringer,
rygepolitik (hovedbestyrelsen indstiller at der fortsat må ryges i forhallen og på grønne
områder), etablering af petanque-baner samt naturligvis gensidig orientering.
Hovedbestyrelsen er præget af et godt samarbejde mellem de forskellige afdelinger.
Jubilæum
Man kan roligt sige, at TIFs 75-års jubilæum den 22. november 2003 blev fejret med
manér.
Vort eget opvisningsstævne med verdensnavne var en stor succes, selv om fremmødet var
lidt skuffende. Sammen med de øvrige arrangementer og ikke mindst den vellykkede
jubilæumsfest blev 2003 et år der vil blive husket.
Brugerrådet
Der har været afholdt et par brugerrådsmøder i løbet af året og samarbejdet har fungeret
fint. Det største problem som endnu ikke er løst, er fortsat den mangelfulde rengøring af
halgulvet. Vi arbejder videre på sagen, men ifølge servicelederen er der ikke penge til
mere end en ugentlig rengøring.
Afslutningsvis vil jeg gerne takke Carsten og hans mor i kiosken, Kim og hans personale
og ikke mindst alle afdelingens medlemmer for det forgangne år.
Mit største ønske for det kommende år er at vi får en medlemsfremgang på
ungdomssiden.

Henrik Lundgaard
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Riv ud og gem !
Hvem er Hvad og Hvor
i
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Hovedbestyrelsen
Formand
Dennis T. Hansen
Ahornvej 3, 4220 Korsør
58380581
E-mail
thorsager-hjelholt@hansen.mail.dk
Kasserer
Max Klintskov
Violvej 49, 4220 Korsør
58380205
E-mail
MAK@DLG.dk
Supp./Sekr.
Kirsten Bols
Violvej 58, 4220 Korsør
58380852
E-mail
4xbols@mail.dk
Suppleant
Ole Hansen
Korsvejen 11, 4220 Korsør
58380640
E-mail
olma@hansen.mail.dk
Øvrige medlemmer er alle de nedenfor nævnte udvalgsformænd.
Aktivitetsudvalget
Formand
E-mail
Kasserer
Best.medlem
Best.medlem
Best.medlem
Best.medlem
Best.medlem
Suppleant

Henrik Kjærside

MarskStigsVej 5, 4220 Korsør
hekj@post10.tele.dk
Tegltoften 41, 4220 Korsør
Spurvevej 6, 4220 Korsør
MarskStigsVej 5, 4220 Korsør
Frølundevej 54, 4220 Korsør
Knivkærvej 2 a, 4220 Korsør
Banevej 28, 4220 Korsør
Frølundevej 69, 4220 Korsør

58381032

58381994

Bjarne Nielsen
Dorte Klintskov
Henrik Albrechtsen
Henrik Petersen

Løvsangervej 4, 4220 Korsør
196HLU@VestAmt.dk
Vinkelvej 3, 4220 Korsør
Violvej 49, 4220 Korsør
Hulbyvej 48
Hvedevej 11, 4220 Korsør

58380319
58380205
58385260
58376732

Max Klintskov

Violvej 49,4220 Korsør

58380205

Tage Bohn-Jespersen

Ternevej 5, 4220 Korsør
tage.bohn@get2net.dk
Frølundevej 112, 4220 Korsør
Svalevej 11, 4220 Korsør
Bøgevej 16, 4220 Korsør
Mælkevej 8, 4220 Korsør
Tyreengen 56, 4220 Korsør

58380332

Elin Pedersen
Karen Larsen
Jette Kjærside
Kirsten Christensen
Frands O Rosengreen
Bodil Berthelsen
Poul H Jensen

58371224
58380207
58381032
58380072
58380461
58380865
58380570

Badmintonudvalget
Formand
E-mail
Sekretær
Ungd. form.
Veteraner
Motionister
Regnskabsfører
ikke best.mdl.

Henrik Lundgård

Fodboldudvalget
Formand
E-mail
Næstformand
Kasserer
Best.medlem
Best.medlem
Best.medlem
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Henrik Skarving
Lissa Jensen
Poul-Erik Andersen
Poul Ejsing
Jens Larsen

58380950
58380286
40149691
58356790

Best.medlem

Johnny Jensen

Borgergade 113, 4241 Vemmelev

58384087

Ahornvej 49, 4220 Korsør
maframe@mail.dk
Frølundevej 101, 4220 Korsør
Tjærebyvej 74, 4220 Korsør
Ternevej 13, 4220 Korsør
Neblevej 14 A, 4242 Boeslunde
Fasanstien 64 st.mf.,4220 Korsør

58380776

Drosselvej 10, 4220 Korsør
h.tiedemann@privat.dk
Brinken 2, 4220 Korsør
Kirkebroen 69, 2650 Hvidovre
Borgergade 129, 4241Vemmelev
Højen 15, 4220 Korsør
Linde Alle 59 2.tv, 4220 Korsør
Mågevej 5, 4220 Korsør
Mågevej 5, 4220 Korsør
Elmevej 8, 4241 Vemmelev
Søhusevej 3, 4241 Vemmelev

58380388

Gymnastikudvalget
Formand
E-mail
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Best.medlem
Suppleant

Frank Jørgensen
Anne Rasmussen
Helle Johansen
Nina Hansen
Helle Heilskov
Marianne Olsen

58380394
58382319
58380857
58140082
26633335

Svømmeudvalget
Formand
E-mail
Næstformand
Kasserer
Best.medlem
Best.medlem
Best.medlem
Best.medlem
Suppleant
Suppleant
Ungdomsrep.

Hanne Tiedemann
Gurli Hansen
Aage Rønn
Ove Sandholdt
Ulla Vedel
Jørn Birch
Helle Frandsen
Martin Frandsen
Jane Nielsen
Mia Brandhøj

58380662
36482746
58382620
58350528
58351660
58387909
58387909
58382148
58385026

TIF - Avisen
Redaktør
E-mail
Økonomi
Omdeling

Max Klintskov
Mark Hansen

Hjemmeside
Adresse
Webmaster
E-mail

www.taarnborgif.dk
Henrik Kjærside
MarskStigsVej 5, 4220 Korsør
hekj@post10.tele.dk

58381032

Revisorer
Revisor
Revisor
Revisor
Revisor

Bjarne Nielsen
Bjørn Jakobsen
Jan Milvertz
Torben Hansen

58380319
58380348
58370293
58380857

Henrik Kjærside

MarskStigsVej 5, 4220 Korsør
hekj@post10.tele.dk
Violvej 49, 4220 Korsør
Ternevej 13, 4220 Korsør

Vinkelvej 3, 4220 Korsør
Egevej 15, 4220 Korsør
Lerhøj 13, 4220 Korsør
Ternevej 13, 4220 Korsør

58381032
58380205
58380857

15

Øvrige poster
Fanebærer
Fanebærersupp.

Helle Heilskov
Nina Hansen

Neblevej 14 A, 4242 Boeslunde
Ternevej 13, 4220 Korsør

58140082
58380857

Tårnborghallen
Halinspektør
Mobiltelefon
Mønttlf.
Kioskbestyrer

Kim Petersen

58387012
23359510
58381098
40137365

Carsten Jensen

TIF

En forening for alle!!!

Både hunde og hekse var til fastelavnsfest i forsamlingshuset
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Nyt fra Gymnastik
Så nærmer foråret gik med raske skridt, og det betyder at gymnastiksæsonen 2003/2004 er ved at være slut. Denne sæson har været
en sæson, hvor gymnastik afdeling har oplevet et markant fald i
medlemstallet, hvilket har medført at vi har måtte lukke hele tre
hold. Det er vi selvfølgelig meget ked af, men prøver igen næste
sæson.
På det for nylig afholdte årsmøde snakkede vi en del om, hvordan
vi kunne tiltrække "sognets" børn og unge. Vi har en masse ideer
og tiltag, som vi vil forsøge at føre ud i livet fra næste sæson. Blandt andet vil vi kort
før skolernes sommerferie afholde et sodavandsdiskotek i gymnastiksalen.
Informationer herom følger senere.
På årsmødet sagde vi farvel til vores to bestyrelsesmedlemmer, Laila Nielsen og Tina
Lind, og goddag til vores nye medlem, Anne Rasmussen.
Gymnastikafdelingens bestyrelse ser derfor pr. 28/2 - 2004 således ud:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Bestyrelsesmedlem:
Suppleant:

Frank Jørgensen
Anne Rasmussen
Helle Faber Johansen
Nina Hansen
Helle Heilskov Jensen
Marianne Olsen

Som lovet i sidste nummer af T.I.F - avisen kommer her datoen på
Vemmelev gymnastikforenings opvisning, hvor Tårnborgs akrobatikhold deltager. Gymnastikopvisningen finder sted lørdag den 20.
marts 2004 kl. 13.30 i Vemmelev hallen.
Sæsonens sidste træningsdage er i uge 12.
Tusind tak for denne sæson og på gensyn i uge 37
På gymnastikformandens vegne
Nina Hansen, Sekretær

Tårnborgrevyen 2004
blev en kæmpe succes
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Nyt fra Fodboldafdelingen
Formandens beretning
Tårnborg Fodboldafdeling årsberetning
Endnu et år er gået i fodboldafdelingen. På årsmødet den 21.
februar trak Tommy Morgen sig fra bestyrelsen. Poul Ejsing blev
nyvalgt. Ingen Suppleanter. 7 deltagere.
Bestyrelsen konstituerede sig herefter således:
Formand: Tage Bohn-Jespersen.
Næstformand, ungdomsrepræsentant og sekretær: Henrik Skarving.
Kasserer : Lissa Jensen.
Bestyrelsesmedlemmer: Poul-Erik Andersen, Johnny Jensen, Jens Larsen og Poul
Ejsing.
2003 var året med negative og positive oplevelser. Holdfællesskabet Korsør blev af
forskellige årsager opløst den 30. juni. Oldboysholdet i SBU blev trukket ud af
turneringen i efteråret. Positivt er det dog, at de andre hold i afdelingen klarede sig godt
med fine resultater.
Fodboldafdelingen tegnede kontrakt med Martin Petersen, Korsør, fra årets start til
varetagelse af seniortræningen, men af forskellige årsager trak Martin sig fra gerningen
i sommerpausen.
Træner Poul-Erik Andersen overtog hvervet i efteråret.
Seniorholdet i serie 5 sluttede på en fornem 4 plads i turneringen, efter at havde været
sidst i rækken i foråret. Dette skyldtes en meget fornem indsats af ¨ Polle¨.
Johnny Jensen har været holdleder hele året og har stået for afvikling af kampe i
rækkerne Ung Senior i SBU og U21 i DBU. Disse kampe har været lærerige for vores
unge spillere, der i 2004 skal spille seniorfodbold. En stor tak til Johnny.
Årets spiller blev Michael Hansen, fair play pokalen Martin Windeleff og flidspokalen
Peter Poulsen.
Old Boys holdet 11 mands i SBU startede godt i foråret med mange vundne kampe,
men grundet mange afbud fra spillerne måtte holdet trækkes ud af turneringen i
efteråret.
Klaus Hansen og Gunner Lægteskov har gjort et stort arbejde for at få samlet holdet,
men desværre var der ikke opbakning fra spillerne. Klaus og Gunner skal have tak for
deres ildhu.
Senioroldboysholdet 7 mands i Amtet har John Müller stået for. Holdet kvalificerede sig
i foråret til den bedste række i efteråret, hvor det blev til en sølvmedalje om
Amtsmesterskabet, tillykke.
John skal have tak for de mange timer han har brugt på holdet.
Jens Møller skal også have tak fordi han igen i 2003 har arrangeret ¨træningslejr¨ for
old boys. Turen gik til Carlsberg Camping på Tåsinge. Der var 14 deltagere.
Årets spiller blev Anders Gras, fair play pokalen Kim Hansen og flidspokalen Lars Bo
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Nyt fra Fodboldafdelingen ( Fortsat fra side 19 )
Larsen.
Damer 7 mands i amtsturneringen blev trænet af Jim Riisum med Søren Ole Rørstrøm
som holdleder. Damerne klarede sig godt i turneringen. I efteråret sluttede holdet på en
5 plads.
Jim og Søren Ole skal have tak for deres indsats.
Årets spiller blev Lone Nielsen, fair play pokalen, Katja Wulff og flidspokalen Anette
Brokop.
Lilleput drenge 92. 7 mands i amtsturneringen blev trænet af Henrik Skarving.
Lilleputterne blev nummer 4 i efterårsturneringen, meget flot.
Henrik skal have en stor tak for sit arbejde og de arrangementer han har stået for til
holdtes bedste.
Årets spiller blev Jeppe Korsholm og årets flidspokal gik til Tobias Jensen.
HF Korsør blev desværre opløst den 30. juni 2003 som tidligere beskrevet. Indtil denne
dato havde Poul-Erik Andersen stået for Tårnborgs del af træningen. Poul-Erik skal
have tak for sin indsats.
Det skal nævnes, at Korsør Boldklub ikke havde den store interesse i fortsættelse af
holdfællesskabet, grundet udskiftninger i bestyrelsen.
Fodboldafslutningsfesten 2003 afholdtes i vores klublokaler i Tårnborg Hallen lørdag
den 1. november. Til aftenens afslutning for de voksne var der 30 deltagere. Det skal
nævnes, at old boys og damespillerne ikke deltog i festen.
Carsten Jensen i kiosken var til stor hjælp for afvikling af festen.
Regnskabet for 2003 gav et underskud på 16.742,54 kr. (budget 2003 –18.500 kr.).
Resultatet kommer ikke som en overraskelse for bestyrelsen som løbende er blevet
orienteret. Resultatet er fint i forhold til det budgetterede. Bestyrelsen skal nok
fremover have nogle sponser kroner i kassen, hvis afdelingen fremover skal have
overskud. De mange udgifter kan ikke dækkes ind af kontingenter og Korsør- ordningen
mv.
Salg af passive medlemskort gav et overskud på 1.360 kr.
Lissa skal have tak for sit samvittighedsfulde og store arbejde for klubben.
Medlemstallet 2003 var på 95. Dette er en nedgang fra 2002 på 39 medlemmer.
Til slut vil jeg takke alle der har været til stor hjælp for fodboldafdelingen 2003, det
være forældre, hovedbestyrelsen, fodboldbestyrelsen, trænere, holdledere, personale i
Tårnborg Hallen, hjælpere og andet godtfolk.

Tage Bohn-Jespersen
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Nyt fra Svømning
To måneder tilbage af endnu en svømmesæson. Når bladet uddeles, er vi i fuld gang med distancesvømning, som finder sted i uge
11 og uge 12. Første uge er svømning i sædvanlig svømmetid, og
næste uge må man fortsætte ud over denne tid.
Der er svømning for alle, og diplom med klistermærke er gratis,
og vil man have et stofmærke til badedragten, kan det erhverves
for 10 kroner, tror jeg. Det bliver spændende, om vi kan forøge
det samlede antal meter fra sidste år. I de 2 uger vil der ikke være
plads til decideret motionssvømning, men svømning, hvor man bliver "talt", og bak nu
op omkring arrangementet, DET GØR JO IKKE ONDT, at en holder øje med, hvor
mange baner du kan nå!!!
Den 4. februar holdt vi årsmøde i cafeteriet med 25 deltagere. Der var dejlige madder,
øl, vand og kaffe.
Bestyrelsen er den samme, som nye kom Jane Nielsen og Martin Frandsen som suppleanter, begge er meget engagerede i svømning i forvejen, men vi siger velkommen og
håber på et godt samarbejde.
FAMILIESVØMNING som sædvanlig i maj måned, der vil blive 7 gange, hvor
instruktører holder opsyn, men ellers kan medlemmer komme og svømme/lege, som de
vil. Tiderne opslås i forhallen.
TILMELDING NÆSTE SÆSON foregår som tidligere ved, at man gennem instruktøren meldes til samme eller andet hold. Ligeledes vil vi gerne vide, hvis du stopper, så
andre kan begynde. Kriteriet for nyt hold kender instruktøren, det er ikke helt nok, at
man er glad for vand, men vi finder ud af det. Se holdoversigten her i bladet, den er
ihvertfald foreløbigt gældende.

Lær at svømme. Kom og vær med

Selvfølgelig kan alle ikke bare komme og lære at
svømme, men for voksne begyndere er der faktisk plads lørdag kl. 13.00. Ferien sydpå bliver
meget bedre, når du kan svømme.
Er du tyk eller tynd, det betyder ingenting, bange
eller genert ----I svømmehallen er vi alle "ens" eller ihvertfald
våde og ligner hinanden mere. Forældrene til
børn der kan svømme går glip af meget, hvis de
ikke selv kan svømme. Spørg dit barn: bilka eller
svømmehal? Lørdag kl. 14.20 kan familien
svømme sammen.Vores kontingent er ikke steget
i mange, mange år, det er meget billigt at gå til
svømning. Om fredagen er der endda gratis bus 2
gange fra vemmelev over frølunde, tårnborg
skole lige til svømmehallen.
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Buckhardt
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Bent F.J. Meyer har ordet.
Redaktionen : På grund af en fejl var Bent Meyers indlæg til Jubilæumstillæget i
sidste TIF avis smuttet ud. Vi beklager meget. Når folk har gjort sig den ulejlighed at
skrive et indlæg til avisen skal det selvfølgelig med så her kommer det.

T G F historie..

Hvordan begyndte det !
Eller lidt historie omkring en forenings tilblivelse og virke ...!
Jo--! Et gammelt mundheld siger som bekendt..."lntet er galt, uden at det er godt for
noget", dette skal da forstås derhen, efter Danmark's nederlag på Dybbøl 18. apri11864,
da opstod der et stærkt behov i befolkningen om samling og fællesskab.
Dette fællesskab udmøntede sig bl. a. i en forøget udvikling af sammenslutningen De
Danske skytteforeninger--- gennem fælles dygtiggørelse i skydning, med formålet at
virke til fædrelandets forsvar .
Således kan man da, allerede, den 18'de april 1866 læse i Korsør Avis, et indlæg fra
centralkomiteen for De danske Skytteforeninger, med opfordring til også her i Korsør
og nærmeste omegn, da at danne een skyttekreds som så igen snarlig da kan indgå i den
påtænkte Amtskreds for Sorø amt.
Søndag, den 22. apri11866, fandt der da et møde sted, på Korsør Rådstue hvor man da
dannede en skytteforening(kreds) for Korsør og omegn, med en "Kredsbestyrelse" med
følgende sammensætning: formand Kandidat H. Helms, Kasserer Fabrikant Kæhler og
bestyrelsesmedlemmer iøvrigt Gårdejer Andreas Larsen, Stude Mark og Gårdejer Peder
Pedersen Tjæreby.
Denne skyttekreds må anses for kimen til den senere Tårnborg skyttekreds, 39de kreds,
dette fremgår bl.a. af een faneplade på foreningens fane som stammer fra i 1887 og dels
finder man bl. a. proklama i føromtalte avis, fra 1888, om afl1oldelse af skydeøvelser
hver søn -og helligdag fra kl. 3 -7 eftermiddag fra 13de maj på Johs. Vedeis mark ( i det
område som vi i dag benævner som Svenstrup Strand). Denne proklamation var underskrevet af formanden Rasmus Hansen.
Nu, op igennem 1890erne, nævnes der om forskellige skydninger, skovtur og til
Sommerlyst, Ja, offentlig Maskebal i Svenstrup Samlingshus ( På korsvejen) den
24. jan 1899 med optog kl. 8 og maskefald kl.9!!!
Det egentlig tidspunkt hvornår man begyndte at ta' gymnastikken med i foreningen kan
vi kun gisne om, men med højskolebevægeisens fremtrængen op igennem første del af
1900 tallet, og da ikke mindst blandt karle og piger på landet, da er denne udvikling hen
mod oprettelse/sammenslutning af skytter og gymnaster i en forening her i Taarnborg,
den 22. november 1928 da stadig som 39. kreds indenfor S.A.S senere S A S G & I
( Sorø Amts Skytte-Gymnastik og Idrætsforening)
Herefter lader vi nu bogen om "Taarnborg -et sogn i Vestsjælland" fortælle videre i
uddrag, om foreningens historie frem tilomkring 1980.
Foreningen-T G F's første generalforsamling blev afl1oldt den 11. december 1928 i
samlingshuset på Korsvejen. Den første bestyrelse bestod af 7 personer samt 1 suppleant og 2 revisorer. Den første formand hed for øvrigt Viggo A ndersen. >> side 25
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Igennem foreningens 52 årige historie har den haft 20 formænd der iblandt også en
kvinde, også på dette punkt var TGF godt med!! Foreningen består i af 6 afdelinger,
hver med sin egen bestyrelse/udvalg!! ca. 45 personer. Forretningsudvalget består af 8
personer d. v .s. fællesformand, fælleskasserer samt udvalgenes formænd.
Til at begynde med, da var gymnastikken sammen med skydning de enesteidrætsgrene.
Her bør det da som en kuriositet nævnes, at gymnastikken var medvirkende til at etablering bygning af Taarnborg forsamlingshus i 1932, som vi jo kender det i dag, da blev
kraftigt fremskyndet, idet gymnasterne ved den første forårsopvisning i 1929 da gik i
gennem gulvet på samlingshuset på Korsvejen. Siden fulgte i 1936 håndbold. Så i 1938
Badminton i Jørgen Johansen ny lade-- samt bag/ omkring de store kakkelovne i forsamlingshuset. 1 1939 høre vi første gang om fodbold. 1 1972 bordtennis, og sidst kom
så svømning i 1976/77 .
Forskellige kulturelle arrangementer i foreningens regi, har været med til at sætte sit
præg på dagligdagen i sognet, her for at nævne fastelavnsfest, ringridning, dilettant, Sct.
Hansfest/sommerfest. Ved 50 års jubilæet var foreningen Korsør kommune's største
idrætsforening. TGFs selvstændige Forældre- og støtteforening blev oprettet i 1975.
Avisen-bladet blevoprettet i 1965 på initiativ fra 4 medlemmer, denne TGF-Avis er for
øvrigt det ældste foreningsblad indenfor SASG &1..
Som det sidste der stod i foreningens jubilæumsskrift ved 50 års jubilæet, var som følger: Man er aldrig for ung og aldrig for gammel til at lege, og legen kan være
konkurrence, der hjælper os i vort daglige arbejde og da medvirker til at holde vort
samfund sundt.
Beskrivelsen af foreningen virksomhed igennem de næste 10 år d.v.s. fra 1981 ti11991,
må blive en ego beskrivelse idet undertegnede fortæller da have den glæde og fornøjelse at være foreningens hovedformand i denne perioden som af nogen benævnte som
"Fattigfirserne" vor vi i stedet fokuserede på dette årti som "Fællesskabet firsere".
Meget skete, jeg havde den fornøjelse, at være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt en hel del gange, alt til glæde for ungdommen sporten og dermed også
vort lokalsamfund som sådan.
Lad mig nævne, vores forening skiftede navn fra TGF til TIF på den generalforsamling vor jeg blev valgt til formand, ja -og nye vedtægter samtidig. Blot
disse to ting gaven masse administrativt arbejde. Men der blev da også plads til meget andet for at nævne udvidelse af boldbaner ved forenings aktive medvirken, omlægning af grusbanen, noget af det der skete i 1981!!
I april 1982 blev tilbuddet på en kommende hal i Taarnborg, tegnet af den lokale
arkitekt Ole P. Hansen, et flot, flot projekt delvis med samme udformning som den
nuværende hal, men ca. dobbelt så stor, på størrelse med den nuværende Antvorskovhal--- men projektet faldt p.g.a. økonomien -pris ca. 17 mill. kr!!! På det næstfølgende gruppemøde i den politiske gruppe jeg tilhørte i byrådet da betroede
borgmesteren mig, at havde jeg ikke siddet vor jeg nu sad, da havde der nu aldrig kommet nogen hal i Taarnborg, men man ville nu stille 9 mill. kr. incl. moms til rådighed
for en omvendt licitation. Der indkom 13 forslag/projekter til hal i Taarnborg. Ja resultatet kendes jo, det var det forslag som alle i bestyrelsen gik ind for. Men ingen roser
uden torne!! Klublokalerne ville vi da gerne købe/overtage i lighed med >> side27
25

ALT I HAVEFLISER
Agervej 83, Tj reby
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Bakchus
Græsk Vin
Ahornvej 25
4220 Korsør
TLF20921256
www.bakchus.dk

Pokaltildelinger 2004
At vi i TIF har mange dygtige og flittige ledere og trænere, kan ingen være i tvivl om.
Det er derfor vigtigt, at vi værdsætter deres arbejde. Dette har vi mulighed for gennem
uddeling af foreningens 4 pokaler.
IDE-pokalen tildeltes i år Dorthe Klintskov for hendes utrættelige arbejde med de unge
mennesker i badmintonafdelingen, til trods for at hun ikke selv er aktiv udøver.
Kioskbestyrer Carsten Jensen fik TGF-pokalen som en anerkendelse af det arbejde han
lægger i hallens kiosk. Ud over selve salgsarbejdet i kiosken er han med til at samle
vores forening på bedste vis.
For sit store arbejde som instruktør og formand i svømmeafdelingen blev Hanne
Tiedemann tildelt solidaritetspokalen. Hun har vist, hvordan man i forskellige sammenhænge skal kigge fremad til gavn for de aktive i TIF.
Badmintonafdelingens afgående næstformand Sven Erik Olsen blev udnævnt til årets
leder. Arbejdet med veteranafdelingen har været kyndige hænder. Sven Eriks erfaring
skyldes selv sagt, at han gennem mere end 30 år har været træner og leder i afdelingen.

Dennis T Hansen
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det som var sket i Vemmelev. Men her løb jeg/vi ind i et stormvejr, skolens inspektør
og ledelse iøvrigt sammen med den daværende Skoleudvalgsformand fik næsten forhindret dette. Dette med næsten var, at vi da, dog placeret måske Danmarks flotteste
og måske dyreste pokalskab i hallens klublokaler, samt at vi overtog driften af hallens
kantinesalg. Altså vi var inden for dørene!! Ja, Jo, det bør da også nævnes at jeg fik
formidlet 100 tus. kr. retur til VVSG&I -idet jeg jo måtte hævde, at når nu TIF ikke
kunne købe lokalerne i halen, da kunne /skulle man jo heller ikke betale i V emmelev.
Manglen på klublokaler var altså stadig til stede. Men Borgmesteren tilbød, at jeg, på
vegne af TIF kunne købe ejendommen på Tjærebyvej. Hvad jeg ville gi' for en sådan
e.iendom-- mit svar var" Det dobbelte af hvad HIF gav for huset på Ørnumvej "
Svaret var, det er i orden, hvad gav de?? 1 kr.!! TIF fik huset kvit og frit med senere tilførsel af nyt gasfyr!! så det var på det tidspunkt, ikke så ringe en da.!!
Fra 1982 og årene frem mange, mange glæder, men også enkelte kedelige. For i denne
periode lukkede Forældreforeningen sig selv, idet den på sin sidste generalforsamling
ikke kunne aflægge et regnskab til godkendelse, ja -jo!! TIF blev i løbet af den følgende
tid, gjort ansvarlig for en julekalender, som var bestilt af den hengangne forældreforening. Denne julekalender, var den egentlige anstødssten til, at vi gik i gang med at
skabe TIFs egen julekalender, dette projekt var et forslag fra foreningens daværende
næstformand Flemming Petersen. Ja, affødt af ovennævnte, da var TIF heller ikke
velkommen i forsamligshuset i denne periode. Men, dette fik vi snart ændret, gennem
gode positive drøftelser med husets bestyrelse. Ja og resultatet kender jo alle i dag,
Fastelavnsfest, Juletræsfest, Bankospil og ikke mindst den årlige Taarnborgrevy! !
Da nu føromtalte forældreforening var gået ind, måtte der noget andet i stedet til at ta'
vare på alt det ikke egentlige idrætslige, de måske mere kulturelle opgaver i vort
lokalområde, til formålet fik vi oprettet et egentlig Aktivitetsudvalg.
Ja, det var en meget hurtig gennemgang af "Fællesskabet firsere" Meget mere kunne fortælles og skrives, men der skal måske også være lidt mere til en anden
gang.
Vel! ! Som betragter på sidelinien, da føler jeg, at 90erne ikke har været så gode for
vores forening. Derfor vil jeg slutte min historiske gennemgang af vor forening TIF,
med noget af det som jeg skrev og sagde ved min afgang som foreningens hovedformand i 1991, noget som jeg stadig føler har sin gyldighed.
Vi skal alle yde noget for at opretholde dynamikken i fællesskabet. Vi skal som ledere
forstå at lytte til signalerne, fra såvel de unge som fra motionister og altså ændre vore
tilbud efter tidens strømninger--- og de går slet ikke alle i retning af strenge elitekrav.
Så derfor, da er det helt sikkert-- -uden forståelse for ændring af tingenes tilstand--- da
vil en forening som netop vor ikke være i stand til at løse sin opgave!!
Til sidst, vil jeg da gerne gi' udtryk for positivitet og optimisme for fremtiden med et
citat...
FREMAD OG OPAD---ALDRIG FÆRDIG, ALTID PÅ VEJ!!
Forsat god vind fremover!!
Bent F.J. Meyer
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