Lars Løvschall et langt liv som kasserer – og øvrige poster
Vi ser i idrætslivet og foreninger arbejde udført af mange frivillige hjælpere, som er med til at præge et
stadig udviklende samfund baseret på frivillighed og ulønnet arbejdsindsats, og dette præger i høj grad den
tilgang som du Lars har haft.
Helt tilbage i 1980-erne startede du med at påtage sig et job i vor aktivitetsafdeling med arrangement bl.a.
den årlige kapsejlads Øhavet Rundt- og der var også tid til næstformandsposten i klubben.
Disse poster bestred du op igennem 1990-erne og i forbindelse med klubbens kassererskifte var du ikke
bleg for også at tage denne bestyrelsespost.
Kassererjobbet i en klub som vores en meget stor opgave og der skal lægges mange kræfter i arbejde med
bl.a. at få vore mange afdelingers regnskaber styret.
Denne post har du bestredet med stor evne, og ikke mindst har det givet bifald på de årlige
generalforsamlinger, hvor det indviklede regnskab er blevet krydret med en stor del humor med slide
præsentation og klar forklaring til alle medlemmerne. En kasserer i en forening/klub er nok den person som
er omdrejningspunktet i klubben ved den store berøringsflade, og den tid, som du har brugt på dette
arbejde, er overvældende.
I forbindelse med vor generalforsamling i januar måned tager du hvert andet år stilling til, om
kassererjobbet skal slutte for at få mere tid til privatlivet med børn og børnebørn, men du kan IKKE
undværes og det lykkedes Bestyrelsen og Generalforsamlingerne at få dig til at fortsætte endnu en periode,
det 1. regnskab er præsenteret den 25. januar 1998 og den sidste i en Coronatid er her i dag, det giver mere
end 24 år på posten.
Nu er denne del slut i dit liv, men som jeg hører er der rigeligt tid med at holde 3 skive klar til sejlads.
Jobbet hovedkasserer slutter, men Aktivitetsudvalget trækker stadig i dig med arrangementet Øhavet
Rundt som vel også i alle årene har været dit adoptivbarn.
Som en mindre post hvert år, har du været Thurø Sejlklubs repræsentant i Svendborg Classic Regatta som
kasserer og bestyrelsesrepræsentant for Thurø Sejlklub, og nu hjælper du med det årlige arrangement, det
vil jeg også takke dig for på klubbens vegne.
Sejlklubbens seniorarbejde tager du også del i, med deltagelse og det forefaldende arbejde der er
nødvendigt for at klubben kan fungere.
Lars du er den ildsjæl som kæmper for breddeidrætten og være med til at skabe samvær og sammenhold i
klubben, til glæde for alle du kommer i nærheden af,
I de ca. 40 år du har været medlem af klubben har du påtaget dig et 100 % arbejde for klubben og lagt hele
din fritid i det frivillige foreningsarbejde for TSK.
Hjertet brænder for Thurø Sejlklub og din væremåde og utrolig høj grad af hjælpsomhed og loyalitet er
uerstattelig for Thurø Sejlklub.

På hele forsamlingens og klubbens vegne vil jeg ønske dig god vind fremover.
3 hurraer for Lars Løvschall
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