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வருடாந்தப் பபாதுக்கூட்ட அறிக்கக 06.02.2022 

பதவி பபயர ்

தளைவர ் R. Gnaneswaran 

செயைோைர ்

உதவியோைர ்+ அரெோங்கத் சதோடரப்ு 

T. Selvakumaran 

M. Gnanaseelan 

ச ோருைோைர ் 

உதவியோைர ்

R. Ramkumar 

S. Jeyatharan 

நிரவ்ோக அங்கத்தவரக்ை் B. Muraleetharan 

T. Rajakumar 

பூ ் ந்தோட்ட ச ோறு ்பு 

உதவியோைர ்

S. Linton Rubas 

R. Nandakumar 

கர ் ந்தோட்ட ச ோறு ்பு 

உதவியோைர ்

R. Raguram 

M. Jeyanthan 

உளத ் ந்தோட்ட ச ோறு ்பு 

உதவியோைர ்

S. Sivajanthan 

C. Tharnigan 

கணக்கோய்வோைர ் R. Kuganeswaran 

 

Medlemskontingent 

18 til 65 år 400kr | under 18 år & over 65 år 200kr | passive medlemmer 100kr 

skal være indbetalt senest 27.02.2022 (Hvis betalingsfristen overskrides vil der blive pålagt et gebyr på 50kr.)  

Bank info: Reg-nr. 3914 | Konto-nr. 9040071749 

NTSK-begivenheder 2022/2023 

Storebælts Cup volleyball (கர ் ந்தோட்ட சுற்று ்ப ோட்டி) - 14.05.2022  

Sportsdag & 35års jubilæum (விளையோட்டு ்ப ோட்டி & 35வது ஆண்டு விழோ) - 11.06.2022 

Tour de France - 02.07.2022 

Storebælts Cup badminton (பூ ் ந்தோட்ட சுற்று ்ப ோட்டி) - 12.11.2022 

Storebælts Cup fodbold (உளத ் ந்தோட்ட சுற்று ்ப ோட்டி) - 26.11.2022 

Afslutning (ஆண்டு விழோ) 17.12.2022 

Generalforsamling (ச ோதுக்கூட்டம்) - 08.01.2023 

Storebælts Cup volleyball (கர ் ந்தோட்ட சுற்று ்ப ோட்டி) - 11.02.2023 

 
Træningstider 

Danehofskole: tirsdag: 18.00 – 22.00 | torsdag: 18.00 – 22.00 

Skovparkhallen: fredag: 17.00 – 23.00 | søndag: 13.00 – 20.00 
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Vedtægtsændring: Indførsel af tegningsberettigelse i vedtægterne, således at formand, kasserer 

og sekretær i fællesskab er tegningsberettigede for foreningen. Det kræver således alle tre 

personers underskrift for at indgå aftaler på foreningens vegne. Dette vil gøre det nemmere at få 

indgået aftaler med bank, kommune osv.  

கழகத்தின் ெோரப்ிை் தளைவர,் செயைோைர,் ச ோருைோைர ்ஆகிய 3 ப ரும்  

ளகசயோ ் மிட அனுமதிக்க ் ட்டுை்ைது. இது வங்கி, நகரோட்சி ப ோன்றவற்றுடன் 

ஒ ் ந்தம் செய்து சகோை்வது எைிதோக இருக்கும். 

 

Informationer fra klubben bliver kun sendt via tilmeldte e-mail. Ønsker du at modtage information 

fra klubben bedes du tilmelde dig via hjemmesiden www.ntsk.dk 

கழகத்தின் செய்திகை் மின்னஞ்ெை் மூைம் தோன் அறிவிக்க ் டும், தங்கை் 

மின்னஞ்ெளை www.ntsk.dk வழியோக  திவு செய்யவும் 

 

Med venlig hilsen og på vegne af 
Nyborg Tamilsk sportsklub 
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