
Nykøbing 1. februar 2002 

Formanden takkede af i TGB efter 38 år 

Finn Jensen går på arbejdende pension og vil stadig være aktiv så langt tiden formår det.  

Af Erik Holm 
NYKØBING F. - Siden 1964 har Finn Jensen været træner eller haft en anden ledende post i Toreby- 
Grænge Boldklub, TGB. I 24 år har han siddet i bestyrelsen de seneste seks år som formand. Men nu er det 
slut. 
På generalforrsamlingen tirsdag aften trådte han tilbage efter at have bebudet sin afgang for lang tid siden. 
- Jeg ville have holdt op for seks år siden. Men den daværende formand, Ole Toft, havde også bebudet sin 
afgang, så jeg blev og blev formand, siger Finn Jensen. 
Hvem der skal afløse ham, afgør den nye bestyrelse på et konstituerende møde. 
- Men jeg holder ikke op med at komme i klubben . Jeg spiller stadig og vil hjælpe til, hvor jeg kan, siger Finn 
Jensen, de raltid har set en ære i at have med bestyrelsesarbejdet at gøre i TGB Også selv om det har 
krævet et stort arbejde. 
Finn Jensen blev hyldet af næstformanden, Jørgen Rasmussen, og cafeteriabestyreren Ilse Skov Henriksen 
samt selvfølgelig også de 60 fremmødte medlemmer. 
Ifølge vedtægterne var fem af de ni bestyrelsesmedemmer på valg. 
Som nævnt holdt Finn Jensen op. Han fik følgeskab af Kim Christensen, Palle Arildsen og Morten Eriksen, 
derale af tidmæssge årsager ikke ønskede genvalg. 
Sonja Wiell modtog genvalg. Nyvalgt blev Tage Hansen, Mogens Mika, Brian Hansen og Lene Pejter 
Andersen.  
Isin sidste beretning ønskede Finn Jensen et fortsat godt kammeratskab og sammenhold i klubben både på 
banen og uden for. 
Han håbede dog på, at TGB kunne gøre sig lidt mere gældende i toppen i rækkerne. 
Desuden håbede han på, at der snart kunne bygges en ny terrasse, at indhegningen omkring banerne blev 
rettet op. Sidst men ikke mindst håbede Finn Jensen, at Nykøbing F. Kommune ville stille en person til 
rådighed til pasning af klubhus og hele området. 

 


