
Motion

60. årgang  •  Nr. 2 Marts, april 2017

Badminton  ●  Fodbold  ●  Fodbold Old-Boys  ●  Gymnastik  ●  Håndbold 

Motion  ●  Tennis

Flot fight
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Denne annonce kan blive din!!
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★ HOVEDGENERALFORSAMLING

tirsdag den 25. april 2007
 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.

2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår.

4. Indkomne forslag
5. Budget og plan for det kommende år.

6. Valg til bestyrelse og revision, jf. § 4 og § 6
7. Eventuelt.

På valg er hovedformand Steen W. Jørgensen (modtager genvalg). 
Valg af suppleant til forretningsudvalget.

På valg er revisor Michael Max. Hansen (modtager genvalg).
Valg af revisorsuppleant

Ordinær generalforsamling
Torsdag den 27. april 2017 kl.19.30 i Paarup-Hallen

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år

  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår
  4. Indkomne forslag
  5. Budget og plan for det kommende år
  6. Valg til bestyrelse og revision
  7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på hovedgeneralforsamlingen, 
skal være hovedformanden Steen W. Jørgensen i hænde senest 1 uge 

før dens afholdelse.

Hovedbestyrelsen

Ekstraordinær hovEdgEnEralforsamling
Afholdes i Paarup-hallen Torsdag den 27. april 2017 i umiddelbar 

forlængelse af den ordinære generalforsamling. 
Dagsorden: Vedtægtsændringer

 
Hovedbestyrelsen

Årets store LOPPEMARKED afholdes
Søndag den 23. april 2017 i
PAARUP-HALLERNE.

Begynd allerede nu at rydde op i kældre og på lofter.
Find de effekter frem, som du gerne vil bidrage med.

LOPPEMARKEDET 2017
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Aflevering af 
loppemarkedsting
i Paarup-hallerne
onsdag d. 19., torsdag d. 20. 

og fredag d. 21. april
mellem kl. 1300 og 1700 samt 

lørdag d. 22. april mellem kl. 900 og 1500

TPI henter også
Kan du ikke selv klare at bringe 
tingene til Paarup-hallerne, 
sørger TPI for afhentning
lørdag d. 22. april kl. 900 - 1500

Ring senest fredag 
d. 21. april kl. 1600 til:

66 18 05 78 Leo Jensen eller
66 14 65 58 Jørgen Andersen

Information lørdag den 22. april
kl. 900 til 1200 på tlf. 31 16 56 61

De indleverede effekter modtages af 
TPI-mandskab.

TPI-loppemarked
søndag d. 23. april
i Paarup-hallerne
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Poul Schou A/S
Rugårdsvej 321, 5210 Odense NV
Telefon 66160385, poulschou.dk

Kran, transport & logistik
Affaldscontainere & kran/grab 
Dansk Sikkerheds Makulering

Dokumenthotellet
- en del af Schou Gruppen

Duggede termoruder ?

Tilbud gives på udskiftning af punkterede
termoruder – evt. til lav-energi termoruder.

(GRATIS OPMÅLING)

66 12 59 40 • Døgnservice • 66 12 59 40 

• Alt glarmesterarbejde udføres •

• Kontakt den faguddannede glarmester •

Erik Vester privat: 66 16 04 17
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TPI-loppemarked
søndag d. 23. april
i Paarup-hallerne

Vi samler ind til redskaber og inventar.

Kl. 1000 - 1400

Entré kr. 25,-
(børn under 12 år gratis)

Tombola
Med fine præmier

TPI-café
med gode tilbud

AUKTION
over særlige effekter

Kl. 1130

Her kan du indlevere køkkenting, glas, porcelæn, tøj, møbler, 
el-ting, radioer, kameraer, TV’er, cykler, malerier, tæpper, bøger, 
frimærker, postkort, legetøj, antikviteter, computere etc. etc. etc.

 Men ikke frysere og køleskabe

Indsamling af effekter i Paarup-hallen 
onsdag d. 19., torsdag d. 20. og fredag d. 21. april

mel. kl. 1300 og 1700 samt lørdag d. 22. april mel. kl. 900 og 1500

2017
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LOPPEMARKED 2017
                   

Effekter 
afleveres i 
Paarup-
Hallen

Søndag
23. april

2017

Tombola:
Masser 
af fine 

gevinster

Tombola:
Hovedgevinst

Webergrill

Datoer og 
tider:

Se annonce 
andet

sted i bladet

Overskuddet
går til 

inventar og 
redskaber

Auktion 
over særlige 

effekter

 VEL MØDT I            PAARUPHALLERNE

Vi henter
effekter om

lørdagen
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Generalforsamling 
BADMINTON

Den 19/4 2017 kl. 19.00 i 
Paarup Hallen

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Seniorleder (SSU-formand)
4. Ungdomsleder (Ungdomsformend)
5.  Forelæggelse af regnskab for det for-

løbne kalenderår (2016)
6.  Valg til bestyrelse og revision jfr. § 4 

og § 6
7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på gene-
ralforsamlingen, skal være formanden i 
hænde senest 4 døgn før generalforsam-
lingen.

Generalforsamlingen vil blive efterfulgt 
af ekstraordinær generalforsamling med 
følgende dagsorden:

1. Ændring af vedtægterne

Generalforsamling 
FODBOLD

Onsdag den 15. marts 2017 
kl. 20.00 i Paarup-Hallen

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2.  Beretning om afdelingens virksom-

hed i det forløbne år
3.  Forelæggelse af regnskab for det for-

løbne kalenderår
4. Indkomne forslag
5. Budget og plan for det kommende år
6. Valg til bestyrelse og revision
7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet af gene-
ralforsamlingen, skal være formanden 
i hænde senest 4 døgn før dens afhol-
delse.

Bestyrelsen

Ekstraordinær generalforsamling
Fodboldafdelingen indkalder hermed 
til ekstraordinær generalforsamling i 
Paarup-hallen
Onsdag den 15. marts 2017 i umiddel-
bar forlængelse af ordinær generalfor-
samling.

Dagsorden: Vedtægtsændringer

Bestyrelsen
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Generalforsamling 
GYMNASTIK

Torsdag den 20. april 2017 kl. 
19.30 i Paarup-hallen

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2.  Beretning om afdelingens virksom-

hed i det forløbne år
3.  Forelæggelse af regnskab for det for-

løbne kalenderår (2016)
4. Indkomne forslag
5. Budget og plan for det kommende år.
6.  Valg til bestyrelse og revision jfr. § 4 

og § 6
7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på gene-
ralforsamlingen, skal være formanden i 
hænde senest 4 døgn før generalforsam-
lingen.

Generalforsamlingen vil blive efterfulgt 
af ekstraordinær generalforsamling med 
følgende dagsorden:
1. Ændring af vedtægterne

Generalforsamling 
FODBOLD OLD-BOYS

Tirsdag d. 28. marts 2017
Kl. 19.30 i Paaruphallen

Dagsorden:
 
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Budget og plan
6. Valg til bestyrelse og revision
7. Eventuelt
 
På valg er:
Kasserer:       Lars Ole Hansen
Sekretær:       Preben Thomsen
Best.med:      Helge Böss
                      1 Bestyrelsessuppleant
Revisor:         Preben Markvardsen
                      1 Revisorsuppleant
 
Indkomne forslag skal være
formand Preben Giversen i
hænde senest d. 23. marts 2017
 
Umiddelbart herefter afholdes
Ekstraordinær Generalforsamling:
 
Dagsorden:
 
1. Vedtægtsændring.

Foreningen er vært med lidt mad
efter generalforsamlingen.
 
 Bestyrelsen

FODBOLD OLD-BOyS
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EN TPI'ERS BEKENDELSER 
Nu er jeg blevet 31 år gammel, hvil-
ket i sig selv ikke er den store alder. 
Alligevel er jeg begyndt at tænke 
tilbage på mit liv og hvad der har 
gjort at jeg lige netop er endt, der 
hvor jeg er..

Hvorfor er det lige netop blevet TPI 
– Odense, jeg spiller håndbold i og 
ikke et andet sted? 

Dengang mine forældre var yngre 
og spillede håndbold, var det meget 
naturligt at man knyttede sig til en 
bestemt klub og så blev man i den 
klub stort set det meste af sin karri-
ere. Nu om dage, er det blevet meget 
mere almindeligt at skifte klub og 
der findes spillere, der nærmest når 
rundt i alle klubberne på egnen, i 
løbet af deres aktive karriere, uanset 
hvilket niveau de nu engang spiller 
på. Selv har jeg som ungdomsspiller 
nået at spille 1 år som junior (u16) i 
Korup IF og derefter 3 år i Næsby IF 
som junior og ynglinge spiller (u16 
& u18), da der ingen ungdomshold 
var i mine årgange i TPI. Da jeg blev 
Senior spiller, var der seniorhold i 
Næsby, så det med at blive i Næsby 
IF og spille var utrolig nærliggende, 
netop fordi jeg havde haft nogle 
rigtig gode år i klubben. Alligevel 
var der en følelse i mig, der sagde 
at det rigtige var at skifte tilbage til 
TPI, hvor jeg er i gang med mine 13. 
sæson som senior spiller.

Generalforsamling 
HÅNDBOLD

Torsdag den 23. marts 2017 
kl. 17.15 i Paarup-hallen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2.  Beretning om afdelingens virksom-

hed i det forløbne år.
3.  Forelæggelse af regnskab for det for-

løbne år.
4. Indkomne forslag.
5. Budget og plan for det kommende år.
6. Valg til bestyrelse og revision.
7. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på gene-
ralforsamlingen, skal være formand 
Thomas Olsen i hænde senest 4 døgn 
før generalforsamlingen.

På valg er:
Ungdom - Mathias Rettig 
(for en to årig periode)
Materialeansvarlig – Ane Sandal 
(for en to årig periode)
Suppleant Carsten Simonsen 
(vælges for et år ad gangen)
Kasser – Charlotte Schmidt 
(for en to årig periode)
Revisorsuppleant Thomas Jørgensen 
(vælges for et år ad gangen)

Ekstraordinær generalforsamling.
Torsdag den 23. marts efter den ordi-
nære generalforsamlig.
1. Vedtægts ændringer.
Vel mødt – Bestyrelsen.

For dem der måtte have lyst, er der efter 
generalforsamlingen mulighed for, at 
spise fælles med resten af håndbold-
ungdomsafdelingen for en pris på 120,- 
kr. for voksne.
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MALERMESTER

Arne Rosenløv Laursen
TLF. 66 16 50 27 . BILTLF. 20 16 17 97

PAULICK COIFFURE
SMART HÅR

- for ham og hende

Spangsvej 51, 5210 Odense NV

66 16 27 00
Lukket mandag

Odense Nord Afdeling
Næsbyhovedvej 1
5270 Odense N
Telefon 45 12 16 40

118x46 Logo_ann_Odense.indd   1 15/01/15   12.42

Denne annonce 
kan blive din!!
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Det der gjorde udslaget for at tage 
tilbage til TPI for at spille håndbold, 
samt det der har gjort udslaget i 
aldrig derefter at have overvejet at 
skifte klub, er en følelse inde i mig. 
Det er en følelse, om at dette er lige 
netop den rigtige klub at være i. Det 
er i TPI og Paarup-Hallerne, jeg har 
lyst til at bruge så meget tid som 
overhovedet muligt, og det er her 
jeg har lyst til at give noget tilbage 
til Klubben, fordi Klubben har givet 
mig så rigtig meget. 

For mig er Klubfølelse og lysten 
til at spille i en bestemt klub, en 
følelse der skal være tilstede for at 
det er det er det rigtige sted at være 
og lige meget om jeg bare er der 
som spiller, som leder eller noget 
helt tredje, og jeg lyst til at komme 
i TPI-Odense. Klubfølelse for mig, 
er også at give noget af sig selv 
tilbage, om det så er at være den 
person der får sine holdkammera-
ter til at føle sig værdsatte, er det 
at bage kage til holdet et par gange 
om året når vi er til kamp, at være 
den person der altid gerne vil kører 
når vi skal spille udekampe eller 
noget helt andet, det er egentlig 
lige meget i mit univers. Jeg vil i 
hvert altid gøre mit til, at gøre så 
meget gavn hvor det er muligt, om 
det er at sidde ved dommerbord, 
sælge juletræer, være med i loppe-
markedet, være træner eller noget 
helt andet. For alt er en vigtig lille 

brik i en forenings store samlede 
puslespil. 

For nogle er den følelse i den peri-
ode, de spiller i klubben. For andre 
findes denne følelse hele livet, og 
for mig vil klubfølelserne for TPI-
Odense, være tilstede hele mit liv, 
uanset hvilken klub jeg kommer til 
at spille for senere i mit liv, samt den 
dag jeg stopper. For TPI, har altid 
været der for mig og derfor vil jeg 
altid være der for TPI. 

Derfor de ting man som person væl-
ger at gøre for holdet, klubben eller 
hovedforeningen, er alt sammen 
med til at skabe rammer, der gør at 
VI hver især faktisk har lyst til at 
komme i hallen, uanset om det er 
for at spille selv eller man har børn/
familie der spiller i klubben og det 
er det der gør at TPI Håndbold er 
”Mere end bare en håndboldklub” 
og TPI-Odense er ”Mere end bare 
en idrætsforening”. 

Anders Thoke
Turneringsansvar samt spiller på 
Herrer Serie 3
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Ordinær
Generalforsamling 

TENNIS

Tirsdag d. 7. marts 2017  kl. 19.00
i Paarup-hallen (klublokalet)

1. Valg af dirigent.
2.  Beretning om afdelingens virksom-

hed i det forløbne år.
3.  Forelæggelse af regnskab for det 

forløbne kalenderår.
4. Indkomne forslag.
5.  Budget og plan for det kommende år.
6.  Valg til bestyrelse og revision samt 

suppleant.
7.  Eventuelt.                     
          
Forslag, der ønskes behandlet på gene-
ralforsamlingen, skal være formanden i
hænde senest 4 døgn før generalfor-
samlingen.

Efter generalforsamlingen bydes på lidt 
at spise og drikke.

NB! Umiddelbart efter den ordinære 
generalforsamling afholdes en ekstra-
ordinær generalforsamling på grund af 
vedtægtsændringer. 

Bestyrelsen
TPI tennis

Ordinær
Generalforsamling 

MOTION
Tirsdag den 14. marts 2017
Kl. 19:30 i Paaruphallen

Dagsorden  ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2.  Beretning om foreningens virksom-

hed i det forløbne år
3.  Forelæggelse af regnskab for det for-

løbne år
4. Budget og plan for det kommende år
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse jfr. §§ 4 & 6
 På valg er følgende:
  Kasserer Maren Borg
  Sekretær Lillian Kirkegaard
  Bestyrelsesmedlem Bodil   
  Mortensen
  Bestyrelsessuppleant Hanne   
  Mattisson
  Revisor Orla Klausen
  Revisorsuppleant Annelise   
  Overby
7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen,skal være forman-
den i hænde senest 4 døgn før general-
forsamlingen

Bestyrelsen

Ekstraordinær generalforsamling
Tirsdag den 14. marts 2017
Umiddelbart efter den ordinære general-
forsamling

Dagsorden:
1. Vedtægtsændringer
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Vi har 66 års erfaring i at arbejde med papir

Kochsgade 5-7 I DK-5000 Odense C I 66 12 50 14 I info@helmertryk.dk I www.helmertryk.dk

OLE NIELSEN
Aut. VVS installatør

Alt i vand, varme og sanitet udføres

SPANGSVEJ 53
TLF. 66 16 36 60

Denne plads kan blive din
Støt op om TPI !
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Amour Blomster | Anna Petra | Baggi | Bog & Idé | Fætter BR | Bæks Konditori 
Café Spisehuset | Center Kiosken | Center Pub | Christoffersen Guld Sølv & Ure
Danske Bank | Din Tøjmand | Dudi’s Nødder | Expert | Harlem Men | Harlem Women 
Hilbert Chistiansen Fisk & Vildt | Imerco | Intersport | Lili | Little Italy | Løvbjerg
Marianne | Matas | McDonald’s | Name it | Nordfyns Bank | Oddershede Cykler | Only 
Pieces | Profil Optik | Purple | Shoppen | Skoringen | SunTan | Synoptik | Tarup Apotek 
Telenor | Ting & Kram | Tops | Trend of Hair | Triumph | Vero Moda | Zizzi

Fo
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www.helmertryk.dk


