MEDLEMSORIENTERING APRIL 2021.
Bestyrelsen byder hermed velkommen til en ny tennissæson. Banerne er blevet klargjort uge 15
af kommunen. Bestyrelsen og aktive forældre sætter læhegn, net og reservationsskab op samt
vander og tromler banerne lørdag d. 17/4. Vi åbner banerne for spil onsdag d. 21/4. Vi forventer
at medlemmerne vedligeholder banerne efter endt spil, så vi alle kan få nogle gode baner at
spille på.
Baneanlægget skal igen i år være aflåst for ikke medlemmer. Medlemmerne opfordres til at
aflåse anlægget efter brug for at forhindre hærværk.
Bestyrelsen arbejder hen over sommeren med et at finde et system til reservation af banerne, så
man kan booke over nettet og dette vil sikkert også bevirke ændring af vores bane nøgle system.
Der arbejdes ligeledes med et mere tidssvarende banevandingsanlæg.
Træningen med Sylvester og Daniel starter tirsdag d. 4/5. Junior tirsdag og onsdag kl. 17.3019.00. Senior tirsdag og onsdag kl. 19.00-20.00. Sommerferie tennis i år uge 31.
Vi holder generalforsamling i klubhuset eller udenfor onsdag den 21 april kl. 19.00 med
dagsorden i henhold til vedtægterne. Christian, Joe og Finn er på valg, men vil all gerne
genvælges.
Klubben arrangerer Tennissportens dag den 8 maj fra kl. 10-14, hvor alle medlemmer og tennis
interesserede inviteres til at deltage. Lørdagene den 15/5, 29/5, 5/6 og 12/6 fra kl. 10-12 vil der
blive afholdt voksen tennis intro. Sylvester og Daniel vil stå for aktiviterne. Der vil i år blive
arrangeret hygge grill aften efter træningen den sidste onsdag i måneden, første gang i maj.
Klubben giver grillmad og tilmelding er påkrævet.
Kontingent opkrævningen for 2021 er: Børn indtil 18 år: 400,- kr. Senior: 550,- kr.
Familiekontingent: 1000,-kr. (for alle familiemedlemmer på samme bopæl).
Inkluderet i kontingentet er tennis på små baner indendørs hele vinteren.
Kontingent kan betales via bank indbetaling til konto 0540-0000114616 eller mobilepay til 42
91 22 15. Betalingsfrist den 21. April, 2021.
Klubbens medlemmer kan købe tennisbolde i klubben af typen Wilson Team Trainer. 8 stk.
bolde kan købes hos kasseren for 90 kr.
Med venlig hilsen bestyrelsen. NB: Husk generalforsamlingen.
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