
    

 

 

 

Bestyrelsen: 
 

Formand Ib Oldrup – ikke på valg 
 

Næstformand Jesper Henriksen – på valg villig til genvalg 
 

Sekretær Mette Christoffersen – ikke på valg 
 

Kasserer Lars Løvschal -på valg ønsker ikke genvalg nyt emne????? 
 

I bestyrelsen fra Underudvalgene vælges hvert år 
 

Aktiviteter            Bjerne Sørensen – genvalg 

 
Ungdom               Hanne                - ny Bjørn Normann 

 
Hanne Bonde Jensen 

 
Du har siddet i bestyrelsen i flere år og været medvirkende til ungdommens 

udvikling i klubben. Det har været forståeligt at du har kæmpet for den 
aldersgruppe i bestyrelsesarbejdet, vi andre har lyttet og mon ikke du 

har fået de fleste mærkesager igennem bla. nyt materiel til afdelingen. 
Klubben håber du en dag igen har mere tid, og vender tilbage i arbejdet 

For ungdommen. Tak for din indsats. 
 

Hus og Havne       Vagn Pedersen    - ny Henrik Frænde fra Broafdelingen. 
 

Vagn Pedersen  

 
Du tiltrådte i 2020 og fik 1 år på bagen. Du ville gerne indtræde i bestyrelsen 

for at tage del i bestyrelsesarbejdet, men det blev som sagt kun i en kort 
periode.  

Din seniortid efter arbejdslivet skulle give mange flere timer bl.a. med 
foreningsarbejdet, men du kunne ikke nå det hele til at hænge sammen med 

bestyrelsesarbejde i TSK, men også at du samtidig skulle i gang med flere 
byggeprojekter.  

 
Jeg håber du stadig vil være med til at sætte dit præg på klubben og tage del i 

arbejdet for klubben bl.a. i seniorgruppen, dog ikke som udvalgsformand. 
Også her tak for din indsats. 

 

 
 



Da Vagn nu stopper, skulle vi gerne have en ny repræsentant og det er 
lykkedes at få Henrik Bo Frænde, som også sidder i Broafdelingen til at 

påtage sig den opgave. 
 

 
 

 
___________________________________________________________ 

 

 
Indstillet fra Udvalgene: aktiviteter 

 
Aktivitetsudvalg.                       Ole Jensen  

 
J. 70                                 Henrik Buchwald  

 
Piger                                        Vivian Haladyn 

 
Handicap                                  Erling Justesen 

 
Sauna   Ingeborg Andersen 

 
Sejlerskolen  Steen Andersen 

 

 
Ungdommen: 

 
Ungdomsafdelingen                   Christian Vesterager 

Sejl og Studer                  Nicolai Langhorn 
 

Følgebåde:                                Lars Christoffersen 
 

Broer og huse               
 

Broer: Kim Isager 
Har haft lang tid i bestyrelsen i Broafdelingen og mange år som Broformand. 

Du har mange gange tilkendegivet, at det at sidde i tidligere bestyrelser, ikke 
har været det som du gik mest ind for, men at udføre arbejde og se resultater 

var bedre for din indsats for klubben. Der har været mange opgaver at tage fat 

på, du har været en god vedligeholdelsens mand i Broafdelingen. 
Du er stadig i broafdelingen men også de handicappede har din interesse og 

Hjælp, som der kan trækkes på. 
Tak for din interesse og hjælp til klubben 

 
 



I stedet har John Jepsen sagt ja til at overtage dit formandsarbejde i 
Broafdelingen. 

 
Huse                                            Kaj Hansen - genvalg 

 
 

Kommunikationsudvalget er delt opgave for sekretæren i bestyrelsen Mette 
Christoffersen 

 

Gambøtposten                     Carl Nielsen  
 

Jan Knudsen                         It og Hjemmeside 
 

Bestyrelsen har villet udvide denne opgave og har søgt efter et klubmedlem 
med en annonce Some, Bl.a. til at forbedre kommunikationen overfor 

medlemmerne, specielt er det nok den yngre medlemsskare der bruger, 
Kommunikationen med Facebook, Instagram og twitter. 

 
Har du lyst til opgaven - giv bestyrelsen besked 

 

 

Revisorer: 
 

Carsten Krat afgår                    i stedet Torben Pedersen 
 

Niels Madsen afgår  i stedet Jan Christensen 
 

 

Begge er kendte personer i klubben 
 

Revisorsuppleant Frede Bastholm fortsætter 
 


