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Trods få fremmødte fejlede humøret ikke noget til TIF’s generalforsamling
Deadline for næste TIF avis er den 20 maj 2007 og avisen
omdeles i weekenden den 2 - 3 juni 2007
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Ny Hjemmeside
www.bakchus.dk
Bestil online
Vin også forskellige typer emballage, kurve, æsker, kasser osv. –
Samt etiketter med
eget navn og logo.
Kom og se det store udvalg
Ahornvej 25 4220 Korsør
Salg af græsk vin til virksomheder
og private
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Nyt fra Hovedformanden
Lørdag d. 24/2 afholdt vi som bekendt TIF´s ordinære
generalforsamling. 32 var mødt frem for at være en del
af foreningens demokratiske proces.
Generalforsamlingens dirigent var i år Ib Larsen, der
med stor kyndighed ledede os igennem dagordenens
mange punkter.
Disse gav ikke anledning til den store debat, hvilket jeg tager som en
tilkendegivelse af at hovedbestyrelsen laver et fornuftigt og godt stykke
arbejde.
På nær svømmeafdelingen, lykkedes det på de ordinære årsmøder i afdelingerne at få valgt bestyrelser for det kommende år.
Et ekstraordinært årsmøde den 28/2 gav dog håb om en velfungerende
svømmeafdeling. Flere nye kræfter trådte til og de er allerede trådt i
arbejdstøjet, med det klare mål at tilbyde svømning for alle, barn som
voksen i trygge og rare omgivelser.Vi bruger som bekendt en del tid på at
beklage os over de trænere, ledere og instruktører vi mangler. Måske vi
skulle tage ved lære af den kampagne, som DIF har søsat. De opfordrer
til, at man værdsætter og takker de ledere, som allerede nu arbejder i foreningen. Denne anerkendelse kunne måske animere flere til at gå ind i det
frivillige arbejde. Det svære ord tak behøver ikke altid være det samme
som kolde kontanter.
Jeg vil hermed sige tak til alle jer, der yder et stykke arbejde for TIF og
ønske jer held og lykke med arbejdet det kommende år. Et arbejde der
indebærer både store som små opgaver.
Husk at en indsats for TIF i den grad er forbundet med samvær, hygge,
smil og glæde både for dig selv og andre.
Dennis T Hansen
Hovedformand, TIF
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Hovedbestyrelsen ved endebordet

Sekretæren og dirigenten

Bodil modtager blomster og pokal
af aktivitetsafdelingen

Karin modtager blomster og pokal
af gymnastikafdelingen
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Bjarne modtager aktivitetsfondens
renter på vegne af badminton
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Nyt fra Badminton
BADMINTONAFDELINGS ÅRSMØDE
DEN 21 FEBRUAR.
Man har nok, som formand for en afdeling, en forventning om
at medlemmer er interesseret i og om, hvad bestyrelsen, der har
påtaget sig opgaven at lede badmintonafdelingen, har arbejdet
med og vil arbejde med.
Men sådan forventninger skal man nok ikke sætte sig.
Badmintonafdelingen har 172 medlemmer og kun to mødte op.
Enten er vi ikke gode nok eller også er man lige glad med os, det må vi så tage til efterretning.
Bestyrelsen består i dag af: Bjarne Nielsen, Leif Gundersen, Hanne Jørgensen, Martin
Gundersen, Søren Mikkelsen og Kasper Hansen.
Suppleanter er: Bent Sørensen og Uffe Hansen.
De personer er udelukkende motionister og veteranspiller.
Hvor er forældre henne til vor ungdomsspillere (de to der var mødt op var trods alt forældre)?! Det er vigtigt, at vor to trænere for sæson 2007/2008 til ungdomsspiller får en
opbakning til deres arbejde. Vi er nød til at få tilsagn fra to personer fra forældregruppen
der vil tage sig af små praktiske ting ved træning og stævner.
Min telefon er 58380319.
Det er alvorlig ment, men opgaven er ikke stor hvis man er et par stykker om det, vi vil
være på side linien.
Formand for badminton
Bjarne Nielsen
Manglende forældreopbakning
Badmintonafdelingen besluttede, at der for vore ungdomsspillere skulle arrangeres en tur
til Team-Vestsjælland´s kamp mod Greve den 5/2 2007. Alle ungdomsspillere blev derfor
inviteret med til kampen, idet badmintonafdelingen betalte for billetterne. Det blev endvidere tilbudt de forældre, som ville kunne køre til kampen for vore ungdomsspillere selv at
ville få en gratis billet til kampen. Der tilmeldte sig i alt 8 spillere fra ungdomsafdelingen
incl. træner og medhjælper, men ingen forældre til at køre for disse spillere. Bestyrelsen
måtte derfor selv finde alternativer til transporten af ungdomsspillerne til kampen.
Er det normen for forældreopbakningen i dag?! Jeg forstår godt, at det bliver vanskeligere og vanskeligere at skaffe hjælpere i form af trænere, hjælpetrænere, bestyrelsesmedlemmer eller andre til det arbejde, som foregår i vores idrætsforening når forældrene ikke
engang kan afsætte tid til at deltage med deres børn i de arrangementer, som de forskellige
idrætsgrene i vores idrætsforening iværksætter. Jeg håber at dette »var en enlig svale« og
at fremtidige arrangementer i badmintonafdelingen må få den opbakning, som det store
arbejde der ligger som frivilligt hjælper i vores idrætsforening, burde afstedkomme.
På TIF Badminton´s vegne, Leif Gundersen.
5

Nyt fra Badminton

Ældrestævne i Vingsted
Onsdag den 7/2 2007 kalder DGI Badminton til ældrestævne i Vingsted.
I år er 10 forventningsfulde spillere der kørte hjemmefra kl. 9. Vi glædede os meget til at opleve samværet med ca. 200 andre spillere fra hele
Danmark.
Det blev rigtigt sjovt, glade mennesker, gensyn med mange fra sidste år,
rigtig mange kampe hele dagen med et lille besøg hos massøren, et nyt tiltag i år, sidst på dagen for mit vedkommende, men det var så lækkert efter
en lang dag og lige hvad man havde brug for. Klokken halv syv spillede
vi den sidste kamp inden vi kunne gå i bad og klæde om til festmiddag,
som altid med dejlig mad og et godt orkester, der kunne få os til at bruge
stemmebåndene. Det er så godt at se alle disse glade mennesker der synger og danser hele aftenen til ca. kl. 01. Man ser ud over det glade kor af
mennesker, hvor alle er fra 60 år til ca. 80 år, og så tænker, hvor søren er
den ældrebyrde man altid høre om i medierne, så glædes man over at være
rask og rimelig rørig. Efter dansen havde vi selv lidt »natmad« med, det
var godt for man bliver sulten af alt det danseri, det blev sent inden vi kom
i seng, men næste dag var der ingen kære mor, tidligt op, hvis man ville en
tur i svømmepølen, det var jeg nødt til for at komme i gang. Ned til dejlig
morgenmad og kl. 9 skulle vi stå op på banen til en ny omgang badminton.
Det var ikke lige sjovt for alle, men det gik og vi spillede til ca. kl. halv et.
Herefter gik vi til frokost og afslutning på en rigtig dejlig oplevelse, som
jeg varmt kan anbefale andre at prøve.
Det var bare så sejt.
Lillian C.
Sidste træningsdag !

Sæsonen er ved at tage sin afslutning.For en god ordens skyld kan det meddeles at sidste
træningsdag er :

mandag d. 30. april 2007

Vi siger tak for denne sæson, og regner stærkt med at se Jer alle igen til næste sæson.
Hold øje med Korsør Posten og TIF-avisen for nærmere besked om start af den nye
sæson 07/08.
Med sportslige hilsner
Bestyrelsen
TIF – Badminton

Nyt fra Fodbold
Indendørstræningen er nu slut . Holdene har deltaget i både turneringer
og stævner med rigtige flotte resultater til følge. Udendørstræningen er så
småt gået igang på grusbanen .

Senior træner Tirsdag og Torsdag fra kl. 19
Miniput årg.97 Torsdag fra kl.17-18.30
Miniput årg.98 og Puslinge årg.99 Tirsdag 17-18

Desuden skal det da lige nævnes at Miniput årg.97 blev amtsmester og
skal til Danmarks mesterskaberne i Gundsølille den 11/3.
Godt gået alle sammen....
Lørdag den 14/4 kl.13.00 starter der et nyt hold op . .
Det er årg. 02 , og træner Jan Larsen vil stå for holdet, mere herom i
avisen. Det er endnu usikkert hvornår vi kan komme på græs og spille,
men vi håber at det bliver meget snart , men mere om det hos trænerne .
Bestyrelsen .
FASTELAVNSFEST I TÅRNBORG FORSAMLINGSHUS.

Der blev afholdt festlig fastelavnsfest i Tårnborg Forsamlingshus søndag
den 18 februar hvor der var mange børn som deltagere. Det var også godt
at se at der var en del voksne der havde taget ideen op med udklædning,
så vi håber at det sætter skub i flere til næste år, hvor det er fastelavnsfest
allerede den 3 februar 2008.
TIF & Tårnborg Forsamlingshus
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Så er sæsonen 2006/2007 ved at nå sin ende oven på en sæson, hvor det
har været lidt rodet med trænerne. Næste sæson er Tobias og Peter tilbage
igen for at spille og træne jer.
Når man så snakker om at en sæson slutter, vil vi træner også gerne sig
tak til alle de spillere, der har været i år. Vi håber at I alle kommer igen
næste år. Når man så slutter en sæson, så er man jo også blevet et år
ældre og det kan betyde, at hvis man bliver 13 i år, så rykker man fra
U13 og op til U15 og det betyder jo også at man skal spille sammen med
de store. Men det kan i bare spørge os om til træning, hvis I er i tvivl.
Sidste træningsdag er mandag den 30. april, hvor vi vil slutte festligt af
med at overrakke præmierne til dem der vandt i klubmesterskabet og der
vil jo også blevet uddelt den store pokal til »Årets spiller« i ungdomsafdelingen og I forældre er mere en velkommen til at se jeres børn få overrakt deres præmier.
Så præmiereoverraskelsen vil findested kl.:
16.00 for U9 – U11 – U13
17.30 for U15 – U17 – U19
Vi bliver desværre nød til at sige farvel til Morten som hjælpetræner, da
han har fået læreplads og dermed ændrede arbejdstider, så han har desværre ikke mulighed for at være hjælpetræner. Men Tobias og Peter står
og venter på Jer igen, når vi starter op igen:
Første træningsdag i den nye sæson er 18 August 2007.
Ses til den nye sæson…
Sportslige hilsner Morten, Tobias og Peter
Badminton
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Riv ud og gem !

Hvem er Hvad og Hvor
i
2007

TÅRNBORG IRÆTSFORENING
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Hovedbestyrelsen
Formand
E-mail
Kasserer
E-mail
Supp./Sekr.
E-mail
Suppleant
E-mail

Dennis T. Hansen
Ahornvej 3, 4220 Korsør
hovedformand@taarnborgif.dk
Max Klintskov
Violvej 49, 4220 Korsør
hovedkasserer@taarnborgif.dk
Kirsten Bols
Violvej 58, 4220 Korsør
sekretaer@taarnborgif.dk
Mads Lomholt
Ahornvej 17, 4220 Korsør
Madslomholt@get2net.dk

58380581
58380205
25337152
58380953

Øvrige medlemmer er alle de nedenfor nævnte udvalgsformænd.
Aktivitetsudvalget
Formand
Henrik Kjærside
Marsk Stigs Vej 5, 4220 Korsør
E-mail
aktivitetsudvalget@taarnborgif.dk
Best.medlem Arne K Ø Petersen
Stigbjergvej 38, 4220 Korsør
Best.medlem Jette Kjærside
Marsk Stigs Vej 5, 4220 Korsør
Best.medlem Kirsten Christensen
Frølundevej 54, 4220 Korsør
Best.medlem Frands O Rosengreen
Knivkærvej 2 a, 4220 Korsør
Best.medlem Bodil Berthelsen
Banevej 28, 4220 Korsør
Best.medlem Hanna Bohn-Jespersen Ternevej 5, 4220 Korsør
Suppleant
Keld Mikkelsen
Ahornvej 25, 4220 Korsør
Regnskabsfører
ikke best.mdl. Max Klintskov
Violvej 49,4220 Korsør

58381032
58380098
58381032
58380072
58380461
58380865
58380332
20921256
58380205

Badmintonudvalget
Formand
Bjarne Nielsen
Vinkelvej 3, 4220 Korsør
58380319
E-mail
badminton@taarnborgif.dk
Næstformand Søren Mikkelsen
Broholmvej 42, 4220 Korsør
58380048
Veteraner
Søren Mikkelsen
Broholmvej 42, 4220 Korsør
58380048
Motionister
Martin Gundersen
Buchwaldsgade 31 f, 5000 Odense C
61655083 / 58380746
E-mail
badminton-webmaster@taarnborgif.dk
Best.medlem Leif Gundersen
Rødhøjvej 42, 4220 Korsør
58380746
Best.medlem Hanne Jørgensen
Ormeslevvej 9, 4241 Vemmelev 58382551
Best.medlem Kasper Hansen
Frølundevej 52, 4220 Korsør
27378409
Suppleant
Bent Sørensen
Frølundevej 91, 4220 Korsør
40831040/
30162382
Suppleant
Uffe Hansen
Thorsvej 5, 4220 Korsør
58373952
Regnskabsfører
ikke best.mdl. Max Klintskov
Violvej 49,4220 Korsør
58380205
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Fodboldudvalget
Formand
E-mail
Næstformand
Ungdomsfor.
Kasserer
Best.medlem
Best.medlem
Best.medlem
Suppleant

Poul-Erik Andersen
fodbold@taarnborgif.dk
Ole Jacobsen
Ole Jacobsen
Lissa Jensen
Johnny Jensen
Poul Ejsing
Jens Larsen
Morten Larsen

Bøgevej 16, 4220 Korsør

50932611

Svalevej 19, 4220 Korsør
58387117
Svalevej 19, 4220 Korsør
58387117
Svalevej 11, 4220 Korsør
58380286
Borgergade 113, 4241 Vemmelev 58384087
Mælkevej 8, 4220 Korsør
24685718
Tyreengen 56, 4220 Korsør
58356790
Banevej 34, 4220 Korsør 58388025

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

Ole Hansen
Korsvejen 11, 4220 Korsør
gymnastik@taarnborgif.dk
Helle Hede
Ternevj 4, 4220 Korsør
Carsten Johansen
Tjærebyvej 74, 4220 Korsør
Jannie Aggerholm
Ahornvej 55, 4220 Korsør
Hanne Karimi
Rødhøjvej 14, 4220 Korsør
Karina Hermansen
Violvej 7, 4220 Korsør
Karin Hansen
Ahornvej 3, 4220 Korsør

58380640
58381034
58382319
58387734
58387717
40560940
58380581

Svømmeudvalget
Formand

Torben Bertelsen

Ahornvej 49, 4220 Korsør

E-mail
Kasserer

svoemning@taarnborgif.dk
Niels Aggerholm
Ahornvej 55, 4220 Korsør

Best.medlem
Best.medlem

Ove Sandholdt
Ulla S Petersen

Best.medlem
Best.medlem

Pia Dyrdorf
Pernille Kokholm

Best.medlem
Suppleant

VAKANT
Annette Haagh

Suppleant

Lis Hansen

58370664 /
40434114

28199842/
40866368
Borgergade 129, 4241Vemmelev 58382620
Enghavevej 162, 4241 vemmelev 58363330/
20631193
Sørby Parkvej 59, 4200 Slagelse 40366003
Broholmvej 144, 4220 Korsør
58380703/
25483959
Drøsselbjergvej 55, 4200 Slagelse 58547663/
41261608
Blindeport 3, 4220 Korsør
58382292
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TIF - Avisen
Redaktør
E-mail
Økonomi
Omdeling

Henrik Kjærside
Marsk Stigs Vej 5, 4220 Korsør
tif-avis@taarnborgif.dk
Max Klintskov
Violvej 49, 4220 Korsør
Line Hansen
Mågevej 2, 4220 Korsør

58381032
58380205
58380877

Hjemmeside
Adresse
Webmaster
E-mail

www.taarnborgif.dk
Henrik Kjærside
Marsk Stigs Vej 5, 4220 Korsør
webmaster@taarnborgif.dk

58381032

Ole Devantier
Sonja Johansen

Violvej 45, 4220 Korsør
Frølundevej 108, 4220 Korsør

58185001
58380437

Mie L Mathiesen
Jørn Birch

Banevej 32, 4220 Korsør
Violvej 6, 4220 Korsør

58387071
22175358

Revisorer
Revisor
Revisor
Øvrige poster
Fanebærer
Suppleant
Tårnborghallen
Halinspektør Kenneth F Madsen
E-mail
KFM@korsoerkom.dk
Mobiltelefon
Mønttlf.
Kioskbestyrer Berit Kristensen

TIF
En forening for alle!!!
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58387012
23359510
58381098
28924503

Halsskovvej 17
4220 Korsør
Tlf: 58 37 06 98.
Fax: 58 37 05 98

Næsten alt i tilbehør til deres, hobby/ kæledyr,
Katte, Hunde, Kaniner, Marsvin, Skilpadder, Fisk,
Fugle, Høm høm poser, liner, halsbånd, legetøj, loppemidler, shampo, transportbure til hunde og katte
og m. andet. Se og bestil også i vores Online shop
WWW.skov-trold.dk
OBS. OBS.
Vi laver også næsten alle deres nøgler mens de
venter.

BLIV MEDLEM AF
TAARNBORG GRUNDEJERFORENING

DIT LOKALE TALERØR
Formand
Charlotte Mikkelsen
telf. 30519769
Salg og reperation af:

Cykler og Knallerter
Reperation af havemaskiner
5835 1919
www.cykel-centret.dk
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Lidt info fra Badminton ungdom
Som noget helt nyt i år, har der været afholdt Kommune Mesterskaber for ungdommen i
badminton. Det foregik i Skælskør lørdag d. 3/2 2007.
Tårnborg IF havde 3 rigtig friske piger med, der havde valgt at tilmelde sig til dette
mesterskab. Pigerne var Anna Frandsen, Laura Smith og Astrid Kristensen.
I U9/U11 D-rækken i single, spillede Laura sig til en 5. plads, og Anna til en 2. plads.
Anna spillede også double i U9/U11 D-rækken, det gjorde hun sammen med Johanne fra
skælskør, de spillede sig til en 2. plads.
Da Astrid spiller i U9 B-rækken blev hun rykket op som U13 D spiller, der fik hun en 4.
plads i single.
Astrid spillede også double i U13 D, sammen med Sofie fra Hyllinge Menstrup, og de to
piger fik flotte guldmedaljer.
Alle fra TIF ønsker spillerne tillykke med deres fine resultater.
Hilsen
Jesper * Hansen
Ungdomsformand TIF badminton
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Så er det tid til at få afviklet klubmesterskabet 2007, selvom det har været en lidt sløj
sæson med antallet af medlemmer, men det skal ikke betyde at vi ikke skal afholde
klubmesterskab.
Men forskel fra de seneste par år er at vi ikke gør det en lørdag som vi plejer, da vi nemlig er i gang med at planlægge et stort badminton stævne i efteråret hvor vi får nogle af
elite spillerne fra Team Vestsjælland ud og spille en opvisningskamp samtidigt med at I
spiller en turnering, hvor der også kommer spillere fra vores nabo klubber.
Klubmesterskabet bliver afvikler over 3 træningsdage:
mandag d. 26. marts
mandag d. 16. april
mandag d. 23. april
Når det nu holdes på vores træningsdage skal i bare komme som I plejer:
U9 – U11 – U13
U15 – U17 – U19

kl. 15.00 - 16.30
kl. 16.30 – 18.00

Sportslige hilsner Morten, Tobias og Peter
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dit Navn:_________________________________
Alder:__________
Vil spille

Single

Vil spille

Double

med hvem: ____________________

Vil spille

Mix double

med hvem: ____________________
Sidste tilmelding 12. marts.
Afleveres bare til træning.
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EFTERLYSNING
Person, med for lidt tid og som ikke ved, hvorledes vedkommende skal nå
alt det, som dagligdagen bringer af opgaver, søges. Har du rigeligt og se til
med de opgaver, som du allerede har, og er du endnu ikke gået på efterløn
eller pension, er du lige den person, som vi søger.
Nej – sagt på en anden måde. Har du tid til at være bindeled mellem badmintonafdelingens bestyrelse og ungdomsspillerne?
Vi forestillede os en person, som havde tid i de sene eftermiddagstimer til
at være den person, som mødte op til træningen sammen med vore ungdomsspillere og ungdomstrænere. Du skulle eventuelt dele sedler ud fra
bestyrelsen på de arrangementer, stævner eller andre tiltag, som badmintonbestyrelsen ønsker at sætte i gang overfor vore ungdomsspillere. Du
skulle endvidere, såfremt ungdomstrænere eller ungdomsspillere havde
spørgsmål eller andre ting, som de ønskede at viderebringe til bestyrelsen,
være den, som foranledigede, at bestyrelsen fik disse oplysninger.
Du behøver ikke selv at spille badminton eller at have spillet badminton,
men du har et ønske om at deltage og arbejde med vore unge badmintonspillere, således at de føler, at de har et godt forum at dyrke deres sport i.
Kunne ovenstående være noget for dig høre badmintonbestyrelsen gerne
fra dig. Kontakt et af vore bestyrelsesmedlemmer eller kontakt formanden
og få en nærmere information om, hvad vi havde tænkt os.

TIF Badminton
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Formandens beretning.
TIF´s generalforsamlingen 24. februar 2007
Så er vi igen samlet til et par hyggelige timer her i vores klublokaler.
Denne kolde, men dog charmerende årstid, er som bekendt tidspunktet for afholdelse af
årsmøder og generalforsamling i TIF.
2006 skilte sig da heller ikke ud på dette punkt. Det lykkedes trods enkelte knaster at få
valgt nogle arbejdsduelige og ikke mindst arbejdsdygtige afdelingsbestyrelser. Dette er,
som vi alle ved, forudsætningen for en stabil og samarbejdsvillig hovedbestyrelse.
Arbejdet har her i det forgangne år fungeret upåklageligt, selvom vi måtte sige farvel til
vores ene suppleant Ole Hansen. Han trådte som bekendt til som formand for gymnastikafdelingen og på den baggrund fortsatte i hovedbestyrelsen.
Et tilbageblik på det forgangne år giver selvfølgelig påmindelser om succeshistorier,
men også om hændelser der ikke helt gik, som man kunne ønske.
Vurderingen vil jeg være op til de enkelte afdelinger at afgøre, idet det er i de respektive
bestyrelser succeskriterierne fastlægges.
Aktivitetsudvalget startede året op med en bestyrelse bestående af gamle kendinge, dog
med en ny formand idet den gamle formand ønskede at bruge sine kræfter på andre
interesser.
Alt var på plads med hensyn til banko, revy med mere.
Desværre trak den nys tilkomne formand sig i løbet af året, og der gik hurtigt rygter om
at vores traditionsrige revy måtte aflyses. Heldigvis trådte Henrik Kjærside til og fik
stablet en fremragende revy på benene.
Badmintonafdelingen har arbejdet hårdt med mange forskellige tiltag for børn og unge.
Resultaterne har ikke helt stået mål med anstrengelserne. Jeg tænker her på manglende
tilslutning til forskellige arrangementer. Derudover måtte afdelingen stoppe samarbejdet
med ungdomstræneren. Heldigvis er dette problem blevet løst, ved at afdelingen har
engageret to dygtige unge trænere.
Fodboldafdelingens medlemstal er inden for de sidste par år steget fra 105 til 173. Dette
skyldes ikke mindst en ungdomsafdeling, der med ihærdige trænere og forældre er
under stadig vækst.
Glemmes skal selvfølgelig ikke afdelingens mange andre hold, der også yder deres til
en velfungerede afdeling.
Gymnastikafdelingen løb ind i nogle problemer angående oprettelse af hold. En del
ønsker heldigvis at gå til gymnastik, men flere forskellige faktorer hindrer dette. Det
kan være manglende instruktører, for få til det enkelte hold eller tidspunktet ikke er det
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mest hensigtsmæssige. Derudover måtte et hold lukkes på grund af private årsager. Jeg
håber, vi fremover kan tiltrække flere instruktører.
Svømmeafdelingen har som sædvanlig gennem sæsonen opnået fornemme resultater
ved de forskellige stævner og mesterskaber, de har deltaget i.
Afdelingen samarbejde med KSL på konkurrenceplan led desværre af forskellige årsager en krank skæbne. Afdelingsbestyrelsen har gennem året haft for få hænder til det
daglige arbejde, men jeg håber, at de på det ekstraordinære årsmøde d. 28. februar kan
få sammensat en slagkraftig bestyrelse.
Som bekendt er kommunesammenlægningen nu en realitet. Hvad dette betyder for os,
ved vi selv sagt ikke på nuværende tidspunkt, men som det ser ud nu, tegner det godt,
idet SIR virker som et organ, som kommunen tager alvorligt! Jeg kan da lige nævne, at
den tidligere Korsør-ordning er videreført, endda med en forhøjelse af tilskuddet til det
3-dobbelte. Dog foreløbig kun for indeværende år. Samtidig er det kommunale tilskud til
kurser steget til 75 % af udgifterne.
Når snakken er ved sammenlægninger, kan jeg nævne, at d. 28/2 er der stiftende generalforsamling for det nye DGI Vestsjælland, der er en sammenlægning af DGI Sorø Amt
og DGI Nordvestsjælland.
Ser vi igen på vor egen forening, mener jeg vi har to primære produkter, vi kan og skal
kunne levere til alle interesserede. Nemlig breddeidræt i form af fysisk udfoldelse og
hyggeligt samvær med andre.
For at bringe dette tilbud ud, er vi nødt til at synliggøre os. Dette forsøger vi gennem
vores TIF-avis, vores hjemmeside med forskellige link, samt ikke mindst salg af passive
medlemskort.
At vi i TIF har et produkt, vi kan tilbyde, skal ses i sammenhæng med at intet produkt
kommer til verden uden at der er mennesker til stede.
Jeg tænker her på til stadighed manglen på personer, der på den ene eller anden måde
vil give en hånd med i det daglige arbejde. Det kan være alt lige fra chauffør, holdleder,
træner, bestyrelsesmedlem, materialebestyrer, tøjansvarlig m.m.
I den forbindelse er det vigtigt at nævne at en af forudsætningerne for succes i en forening, der beskæftiger sig med børn og unge, er en synlig og positiv forældreopbakning.
Sluttelig skal lyde en stor tak til alle, der har ydet, og de der fremover vil yde en indsats, stor som lille, for TIF.
Jeg håber og tror, vi i TIF fremover vil klare de forskellige udfordringer, vi står overfor.
Dennis T Hansen
Hovedformand
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Nyt fra Svømning
Så lykkes det at få valgt en ny bestyrelse til Tårnborg / Vemmelev Svømmeklub (TVS)
På det ordinær årsmøde blev der valg et bestyrelsesmedlem og da det ikke
rakte, blev den afgående formand og kasserer på deres pladser.
På det ekstraordinære årsmøde som blev afholdt den 28. februar fik vi valgt
en næsten fuldtallig bestyrelse. Bestyrelsen har siden konstitueret sig.
Interessen for klubben er meget lille, da der var et fremmøde på 10 medlemmer ud af over 1000 medlemmer på det ekstraordinære årsmøde.
Der skal arbejdes med bestyrelse og instruktører.
Uden en bestyrelse og instruktører har vi ikke en fungerende svømmeklub.
Her skal jeg opfordre til, at hvis man har en instruktør inde i sig at man så
får sluppet den fri, for vi kommer til at mangle instruktører i fremtiden.
Udover at man skal kunne svømme, skal man have nogle instruktørkurser
som vi sørger for at du kommer på. Du kan få meget mere af vide af Hanne
Tiedemann som man kan møde i svømmehallen eller ringe til på
tlf. 58 38 03 88
På Bestyrelsens vegne
Niels Aggerholm

TIF Pokaltildelinger
På TIF’s ordinære generalforsamling d. 24. februar blev der traditionen
tro udelt pokaler til de ledere, trænere, der i særlig grad har gjort sig
bemærket i deres virke i TIF.
I år blev følgende personer hædret:
Bodil Berthelsen, Aktivitetsudvalget
TGF-pokalen
Henrik Hansen, Badmintonafdel.
Solidaritetspokalen
Karin Hansen, Gymnastikafdelingen
Årets leder
Vi ønsker alle et stort til lykke, og siger tak for den indsats de har ydet
for TIF.
Dennis T Hansen
Hovedformand
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– 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
Tjærebyvej 30

www.henrikjensenvvs.dk

TIF har Bankospil
hver TORSDAG
i Tårnborg Forsamlingshus med mange
gode og fine gevinster
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