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Generalforsamling referat 08.01.2023 
 

Post Navn 

Formand R. Sakthithasan 

Sekretær 

Hjælpe sekretær 

G. Kuberan 

T. Selvakumaran 
Kasserer 

Hjælpe kasserer 

N. Bavananthan 
S. Sathiyaseelan 

Bestyrelsesmedlem 

Kontaktperson 

B. Muraleetharan 

M. Gnanaseelan 

Badminton ansvarlige 

Badminton hjælper 

V. Myilvaganam 
A. Rajagopal 

Volley ansvarlige 

Volley hjælper 

R. Raguram 

J. Jeyanthan 

Fodbold ansvarlige 

Fodbold hjælper 

S. Sivajanthan 

T. Vaitthurijan 

Revisor K. Chandrakumar 

 

Medlemskontingent 

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

Børn 0-10 år 50kr. skal være indbetalt senest 28.02.2023  

(betalingsfristen overskrides vil der blive pålagt et gebyr på 50kr.)  

 

Bank info:  

Reg-nr. 3914 | Konto-nr. 9040071749 

 

NTSK-begivenheder 2023/2024 

Storebælts Cup volleyball - 11.02.2023  

Sportsdag - 10.06.2023 

Storebælts Cup badminton - 11.11.2023 

Afslutning 16.12.2023 

Generalforsamling - 07.01.2024 

Storebælts Cup volleyball - 10.02.2024 

 
Træningstider 

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

Skovparkhallen: fredag: 17.00 – 23.00 | søndag: 13.00 – 20.00 

mailto:kuberan@live.dk
http://www.ntsk.dk/
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Vedtægtsændring 

 Klubben støtter ingen former for donation til (forening, organisation, naturkatastrofe, 

politiskforening)  

 Specielle træningstider til nybegyndere og nye-medlemmer unge fra 10år 

 Børnefamiliesammenkomst for børn mellem 0-10 år, hvor børnene meldes ind i klubben med et 

årligt kontingent på 50kr pr. barn.  

 

Al information fra klub bliver kun sendt via tilmeldte e-mail. Ønsker du at modtage information fra 

klubben bedes du tilmeldte dig via hjemmesiden www.ntsk.dk 

 

Med venlig hilsen og på vegne af 
Nyborg Tamilsk sportsklub 

  

mailto:kuberan@live.dk
http://www.ntsk.dk/
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வருடோந்த ் ப ோதுக்கூட்ட அறிக்ளக 08.01.2023 
 

பதவி பபயர ்

தளைவர ் இரோ. சக்திதோசன் 

பசயைோைர ்

உதவியோைர ்

கு. குப ரன்  

த. பசை்வக்குமரன் 

ப ோருைோைர ் 

உதவியோைர ்

ந.  ோவோனந்தன்  

சி. சத்தியசீைன் 

நிரவ்ோக அங்கத்தவர ் 

அரசோங்கத ்பதோடர ்ோைர ்

 ோ. முரைதீரன்  

ம. ஞோனசீைன் 

பூ ் ந்தோட்ட ் ப ோறு ் ோைர ்

உதவியோைர ்

பவ. மயிை்வோகனம் 

அ. இரோஜபகோ ோை் 

கர ் ந்தோட்ட ் ப ோறு ் ோைர ்

உதவியோைர ்

ர. ரகுரோம் 

பஜ. பஜயந்தன் 

உளத ் ந்தோட்ட ் ப ோறு ் ோைர ் 

உதவியோைர ்

சி. சிவபஜந்தன் 

த. ளவதூரியன் 

கணக்கோய்வோைர ் கு. சந்திரகுமோர ்

 

அங்கத்தவர் சந்தா 

18 - 65 வயது வளர 400kr | 18 வயதுக்கு கீழ் & 65 வயதுக்கு பமை் 200kr | பசயைற்ற 

உறு ்பினர(்passive medlemmer) 100kr | சிறுவர ்0-10 வயதுக்குை் 50kr.  

அங்கத்தவர ்கட்டணத்ளத 28.02.2023 முன் பசலுத்த ் டபவண்டும்.  

இந்த திகதிக்கு பின் பசலுத்தினோை் 50 kr பமைதிக கட்டணமோக கட்ட ் டபவண்டும்  

வங்கி இலக்கம்: Reg-nr. 3914 | Konto-nr. 9040071749 

 

நடைபபறவிருக்கும் நிகழ்வுகள் 

 கர ் ந்தோட்டசச்ுற்று ்ப ோட்டி - 11.02.2023  

விளையோட்டு ்ப ோட்டி - 10.06.2023 

பூ ் ந்தோட்டசச்ுற்று ்ப ோட்டி - 11.11.2023 

ஆண்டு விழோ 16.12.2023 

ப ோதுக்கூட்டம் - 07.01.2024 

கர ் ந்தோட்டசச்ுற்று ்ப ோட்டி - 10.02.2024 

 

பயிற்சிநநரம் 

Danehofskole: பசவ்வோய்: 18.00 – 22.00 | வியோழன்: 18.00 – 22.00 

Skovparkhallen: பவை்ைி: 17.00 – 23.00 | ஞோயிறு: 13.00 – 20.00 

mailto:kuberan@live.dk
http://www.ntsk.dk/
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யாப்பில் இடைக்கப்படும் புதிய மாற்றங்கள் 

o எதிரவ்ரும் கோைங்கைிை் கழகத்திலிருந்து பவறு அளம ்புகைிற்கு (சங்கம், அரசியை் 

அளம ்பு மற்றும் இயற்ளக ்ப ரழிவுகைிற்கு) நிதி உதவி வழங்க ் டமோட்டோது என 

முடிவு எடுக்க ் டட்ுை்ைது. 

o 10-30 வயதுக்கு உட் ட்ட அங்கத்தவரக்ளுக்கு  யிற்சி பநரத்திை் நன்கு  யிற்சி 

எடுத்து தமது விளையோடள்ட பமம் டுத்த முக்கிய கவனம் பசலுத்த ் டும். 

o நியுப ோ தமிழர ்விளையோடட்ுக் கழகத்ளத பமம் டுத்தும் பநோக்கிை் இந்த 

ஆண்டிலிருந்து 0-10 வயதுக்கு இளட ் ட்ட சிறோரக்ளும் தைோ 50kr. பசலுத்தி 

அங்கத்தவர ்ஆகைோம். அங்கத்தவரோக உை்ை தமிழ் சிறுவரக்ளை இளணக்கும் 

 ோைமோக ஆண்டுபதோறும் விளையோடட்ு/ மகிழ்வூடட்ும் நிகழ்வுகை் நடோத்த ் டும். 

இதிை் 10 வயதுக்குட் ட்ட குழந்ளதகளும் அவரக்ைது ப ற்பறோரும் கைந்து 

மகிழைோம். ஆனால் வழடமயான பயிற்சி நநரங்களில் கலந்துபகாள்ள 

முடியாது. 

 

கழகத்தின் பசய்திகை் மின்னஞ்சை் மூைம்தோன் அறிவிக்க ் டும், தங்கை் 

மின்னஞ்சளை www.ntsk.dk வழியோக  திவு பசய்யவும் 

 

 

இங்கனம்  

நியுப ோ தமிழர ்விளையோட்டுக் கழகம்   

mailto:kuberan@live.dk
http://www.ntsk.dk/
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Liste over vindere af NTSK badminton turnering nov. 2022 

Open Single 

1. Plads Nikaan  

 

Open Double Herre 

3. Plads Muralee & Rajakumar  

 

O50+ Single  

1. Plads Uthayan  

2. Plads Nagaratanam  

 

O50+ Double 

1. Plads Uthayan & Selvarajah  

3. Plads Nagaratanam & Rubas  

4. Plads Bavananthan & Srimurugan 

 

Liste over vindere af turnering i Volleyball 2022 

 

2.plads Anton Balasingam cup - 4a side 

(Babu(c), Gnanaseelan, Tharsan, Selvakumaran, Rajakumar) 

 

1.plads Hobro cup - 5a side 

(Ragu (c), Kugan, Inpakumar, Babu, Thurijan, Vithulan) 

Kåret til bedste spiller : Vithulan 

 

3.plads Storebæltscup - 4a side 

(Asok(c), Kuberan, Siva, Kevin, Thurijan) 

 

3.plads Storebæltscup - 45+ 

(Thedchanamoorthy (c), Kugan, Gnanaseelan, Inpakumar) 

 

2.plads Storebæltscup - 5a side 

(Ragu(c), Kugan, Gnanaseelan, Rajakumar, Babu, Jeyanthan) 

 

2.plads Ronald Cup - 4a side 

(Ragu (c), Kugan, Selvakumaran, Rajakumar, Babu) 

 

3.plads Randers cup - 4a side 

(Ragu (c), Kugan, Kuberan, Siva, Babu) 

 

3.plads Middelfart cup - 45+ 

(Thedchanamoorthy (c), Kugan, Gnanaseelan, Inpakumar) 

mailto:kuberan@live.dk
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