18.4.2020
Kære Tennismedlemmer
Vores indendørssæson fik desværre en noget brat afslutning da alle sportsfaciliteter blev nedlukket i midten af
marts.
Nu er det så tid til at tænke på udendørssæsonen 2020. Høje-Taastrup kommune har lukket alle sportfaciliteter
frem til 10.maj, men vi har store forhåbninger om at tennisbanerne vil åbne herefter. Dansk Idræts Forbund
arbejder på at alle udendørs ikke-kontakt sportsgrene skal have lov at åbne den 11. maj. Det kan så være det
bliver uden klubhus og badefaciliteter, men hvis vi bare må komme ind på banerne. Tennissportens dag der
skulle være den 2. maj er aflyst over hele landet.
Banerne er ved at blive klargjort så det skal vi ikke vente på og så må vi jo holde lidt afstand ved nettet.
Sommersæson betyder også kontingent-opkrævning og den er på vej til jer her 1. maj. Kontingentsatserne er
uændret fra sidste år.
Vi har også planlagt træningsmuligheder for juniorer og seniorer for sommersæsonen og vi håber at også
træningen kan gå i gang fra 11. maj. Træningsdage bliver mandag og onsdag fra kl 16.00 henholdsvis 16.30 for
juniorer og kl 18.00 henholdsvis 18.30 for seniorer. Tilmelding kan ske på hjemmesiden under træning, som I får
adgang til når kontingent er betalt.
Vi har ikke kunnet gennemføre vores generalforsamling der var planlagt til 19. marts. Da der fortsat er
forsamlingsforbud kan vi heller ikke mødes i en rum tid fremover. Vi vil derfor prøve om vi ikke kan gennemføre
generalforsamlingen som en slags elektronisk forsamling, hvor medlemmerne kan stemme ved at sende en mail.
Da vi håber at der er stor tilslutning til punkterne på generalforsamlingen gør vi ligesom hvis vi var forsamlet og
beder dem, der er imod - ikke at række hånden op - men at sende en mail.
Der vedlægges indkaldelse til generalforsamlingen den 2, maj 2020 og mails kan fremsendes frem til og med
denne dato. se her/cms/Clubtiktennis/ClubImages/Indkaldelse til generalforsamling.pdf
Med håb om snarligt tennisspil
Bestyrelsen

