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அைனத்� அங்கதத்வரக்�க்�, 

30.05.2021 இல் நைடெபற்ற வ�டாந்த ெபா�க்�ட்டத்�ல் எ�க்கப்பட்ட 
���கைள யாப்�ல் எ�தப்பட ேவண்�ம் என ��ெவ�க்கப்பட்ட�.  

1. இயற்ைக அ��, இ� த�ழரக்�க்� இலங்ைக�ல் நடந்தால் மட்�ேம நி� 
உத� வழங்கலாம் என்� ��� எ�க்கப்பட்ட�. அ���ய ெதாைகயாக 5000 
�ேரான் அங்�கரிக்கப்பட்ட ��க்கள் �லேம வழங்கேவண்�ம்.  

2.  நி�ேபா த�ழர ்�ைளயாட்�க் கழகதத்ால் ெபா�ள் ைவத�் எ�க்க ஒ� 
களஞ்�ய அைற வாடைகக்� எ�க்கப்ப�ள்ள�. இ�ல் த�ழ் ெடனிஷ் ேதாழைம 
ஒன்�யத்�ற்� தங்கள� ெபா�ள் ைவப்பதற்�, அதற்கான ஒப்பந்தம் ஒன்� 
அைமக்கப்பட்�ள்ள�. ஒப்பந்தத்�ல் இ�ந்� �ல�ம் ேபா� 3மாத தவைண 
வழங்கப்படேவண்�ம். இதற்� மாதம் 50 �ேரான் வாடைக அற�டப்ப�ம்.  

3. �ைளயாட்�ப்  ேபாட்� நிகழ்�கள் நைட ெப�ம்ேபா� உண�  ெசய்�ம் 
ெபா�ப்� எ�ப்பவரக்ள் 1000 �ேராண்க�ம் கைட ேபாட ��ம்�பவரக்�க்� 
�ைறந்தபட்சம் 750 �ேராண்க�ம் கழகத்�ற்� வழங்கப்படேவண்�ம் 

4. கழகத்�ன் எ�ரக்ால வளரச்�்க்� கணினி(IT udstyre ) ��யபட்சம் 8000kr �ள் 
வாங்க ��� எ�க்கப்பட்�ள்ள�. 

�க்�ய �க�கள்  

�ப்பந்தாட்டம் 06.11.2021 

ஒன்� �டல் 18.12.2021 

ெபா�க்�ட்டம் 09.01.2022 

கரப்பந்தாட்டம் 12.02.2022 

இங்ஙனம்  
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Til alle medlemmerne, 

Referat af generalforsamlingen d.30.05.2021 og de beslutninger fra mødet samt vigtige punkter, der skal 
med i klubbens vedtægt.  

1. Enighed omkring donation max 5000kr og betingelserne er 
a. Tamiler på Sri Lanka og det skal gå til naturkatastrofe 
b. Donationen skal foregår via en godkendt forening i Danmark 

2. N.T.S.K har anskaffet et lokale til leje, for at opbevare klubbens materialer. Nyborg Dansk Tamilsk 
Venskabsforening har ønsket at leje lokalet og der udarbejdes en lejekontrakt.  

a. Månedelig leje på 50kr. fast overførsel til N.T.S.K bank konto 
b. Opsigelsesperiode er 3 måneder 

3. Ved afvikling af turnering kan dem som ønske at tage ansvaret for madlavning/kantine 
a. Der skal betales 1000kr til klubben  
b. Leje af lokalet til salg af grøntsager/tøj o.l. skal der betales min. 750kr til klubben.  

4. Der er besluttet at digitaliser N.T.S.K’s dokumenter og der er afsat max 8000kr til indkøb af IT 

udstyre.   

Vigtige dato 

Badminton turnering 06.11.2021 

Afslutning 18.12.2021 

Generalforsamling 09.01.2022 

Volleyball turnering 12.02.2022 
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