
 

 

 

 

 

 

Nyborg den 7. januar 2018 

Referat fra generalforsamlingen 2018: 

 

Poster Navn 

Formand S. Navaneesan 

Sekretær A. Rajagopal 

Sekretærmedhjælper B. Muraleetharan 

Kasserer S. Satthiyaseelan 

Kasserermedhjælper N. Bavananthan 

Kontaktperson til Kommunen M. Gnanaseelan 

Revisor S. Sivagnanam 

Fodboldtræner S. Kevin 

Vicefodboldtræner S. Sivajanthan 

Volleyboldtræner S. Ashokkumar 

Vicevolleyboldtræner R. Gnaneswaran 

Badmintontræner R. Nanthakumar 

Vicebadmintontræner P. Srimurugan 

 

Følgende nye regler blev besluttet:  

- Hvis holdkaptajnen ikke kan tilbyde en spille en plads på et hold til turnering, kan pågældende spiller 

spille for et andet hold. Vedkommende må dog ikke spille mod NTSK-hold. Det er holdkaptajnens 

ansvar at sikre at alle spillere får mulighed for træning og deltagelse i turnering, hvis det er passende. 

- Anføreren skal have styr på hvilke spillere deltager i turneringer. Hvis der er en spiller, der har 

mulighed for at deltage i en turnering og melder pas, men deltager med et andet hold, skal 

vedkommende have karantæne. 

- Det foreslås at tamilere, der bor i små nabokommuner, kan optages som ekstraordinære medlemmer 

for et år ad gangen under følgende forudsætninger: 

1. De kan ikke sidde i bestyrelsen og har ikke stemmeret. 

2. De skal have en tilknytning til klubben. 

3. Medlemskabet skal vurderes årligt af bestyrelsen. 

- Turneringer afholdt af NTSK skal kun være for tamilere, dvs. personer med mindst én srilankansk 

tamilsk forælder. 

- Fremover skal kantinedriften ifm. turneringer ikke sendes i udbud, men drives af bestyrelsen sammen 

med et udvalg (Sivakumar, Jeyalingam, Gnanaseelan, Robert Kennedy og Muraleetharan). 

Bestyrelsen og udvalget har ansvaret, men kan inddrage yderligere personer. 

- NTSK bedes stille ekstra timer/baner til rådighed til alle spillere fra Danmark til WTBF. Disse spillere 

står selv for fjerbolde, makkere, kampe mm. Dette kun til WTBF. 

- Det besluttes at bestyrelsen og trænerne selv aftaler spilletider mellem hinanden med respekt for 

samme fordelingsnøgle af tiderne. 

- Det besluttes, for at fremme spillernes og klubbens udvikling i en prøveperiode på et år gives der 

tilladelse til at børn over 10 år kan optages som medlemskab i klubben. (Der skal betales kontingent). 

Hvis dette skal være udover prøveperioden må det fremsættes som regelret forslag til næste 

generalforsamling 2019. 

- Kommende arrangementer: Årlig Sportsdag: Ikke valgt || Afslutningsfest: 22.12.2018 || 

Generalforsamling: 06.01.2019 || Volleybold turnering (2019): 16.02.2019 

 

På vegne af:  

Nyborg Tamilsk Sportsklub 
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