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Velkommen til Holmegaard Tennisklub og sæsonen 2020

I dette nummer kan du læse om:

•

Formanden har ordet

•

Kontingent 2020

•

Trænerklummen

Formanden har ordet
Hej alle gode tenniskammerater
Sæson 2020
Ja, så er det igen blevet tid til information fra jeres tennisklub. Som noget
nyt i år har vi besluttet og udsende nyhedsbreve, som dette i stedet for
bladet. Vi vil udsende jævnligt ca. 3 – 4 gange om året og hvis der skulle
komme noget vigtigt..
Dette bliver den fremtidige kommunikationsform, samt på hjemmesiden og
Facebook. Man kan selvfølgelig altid henvende sig til formanden eller en
anden fra bestyrelsen.
På vores generalforsamling fremlagde bestyrelsen et buget, hvor der var
afsat penge af til og få renoveret bane 3 ca. 25000 med hjælp fra det legat
som klubben fik fra Peder Nielsen og frue. Vores banemand har lovet at den
nok skal være klar til sæsonstart.
Vi forventer at vi gennemfører de samme arrangementer i 2020, dog vil der
komme et par nye tiltag og de vil være:
Sponsordag og Junior forældredag, datoer for afholdelse af disse
arrangementer vil fremgå af aktivitetskalenderen, som vil være med det
næste nyhedsbrev som kommer i næste måned
Men vi forventer at starte sæsonen op 4. maj, hvis eller vejrguderne og
Corona virus vil det.
Lidt fra 2019
Vi fik 2019 vel overstået med alle de arrangementer, som vi havde sat os
for, og til alles tilfredshed. Jeg vil dog i lighed med de øvrige år gerne
komme med en opsang til jer alle: det ville være en fornøjelse, hvis I alle
deltog lidt mere i klubliv og arrangementerne. Dette gælder især
klargøringen og nedtagningen og generalforsamlingen. I år var vi kun
bestyrelsen samt det nye medlem til bestyrelsen på selve
generalforsamlingen, det kan i simpelthen ikke være bekendt.

Nå, nok med de bitre udblæsninger. Vi havde nogle gode arrangementer i
løbet af året og klubmesterskabet blev igen afviklet til alles tilfredshed, med
nogle gode og spændende kampe. Så det vil vi afvikle på samme måde i
2020
Vi havde klargøring søndag d 28/03-19 kl. 10:00 med, jeg vil næsten sige
som sædvanlig et minimum af deltagelse ca. 10
Vi kom næsten i gang til tiden, og havde nogle rigtig gode baner. Diverse
træninger forløb på bedste vis. Tak til Simon for træning af juniorer og tak til
Mads for at træne de 4 mandage i maj for nye medlemmer. Vi skal også lige
bruge lejligheden her til og byde de nye medlemmer velkommen i klubben
og jeg håber ikke vi har fået dem skræmt væk.
Vi kan med glæde sige at trænerne har sagt ja til og tage en tørn mere i
2020, så tak for det.
På vores generalforsamling fremlagde bestyrelsen et buget, hvor der var
afsat penge af til og få renoveret bane 3 ca. 25000 med hjælp fra det legat
som klubben fik fra Peder Nielsen og frue. Vores banemand har lovet at den
nok skal være klar til sæsonstart.
Det var i store træk det, som vi ville informere om i dette nyhedsbrev.
Skulle der være noget I gerne vil have med i næste brev, så send et skriv til
formanden eller ring
Sportslig hilsen

Støt vores sponsorer –
de støtter os.

Jarne Larsen - Formand

Kontingent 2020
Den 1. maj trækkes kontingent for de medlemmer der har valgt ”Automatisk
træk” på deres Dankort. På Generalforsamlingen besluttedes at have
uændrede kontingentpriser for 2020.
Desuden udgår Hverdagskontingent fra og med 2020 sæsonen.
Vejledning til tilmelding og betaling
(Vi modtager kun Dankort og Visa/Dankort)

1.

Eksisterende medlemmer
a. Du modtager en SMS eller e-mail, om at der vil blive trukket
kontingent automatisk fra dit dankort.
b. Hvis dit betalingskort, som du betalte med sidste år, ikke længere
er aktivt, bør du have modtaget en mail med vejledning, om at
ændre dette i KlubModul.

2.

Nye medlemmer:
a. På www.holmegaard-tennis.dk - Klik på ”Praktisk info” og
”Kontingent” derefter klik på knappen ”Betal kontingent her”
b. NB: Du skal oprette en ny profil øverst. Melder du dit barn til, er
det meget vigtig, at det er barnets personlige oplysninger og din
egen mailadresse.

c. I menuen over de 6 grønne ”søjler” klikkes på ”Betal her”. Her
vælges det hold du vil tilmeldes.
d. Hvis du vælger ”Familie” kontingent regner systemet selv rabatten
ud. Men det er vigtigt at adresseoplysninger er ens indtastet for alle i
husstanden.
e. Klik “Betal” og følg vejledningen til betaling med dankort.
f. Du modtager nu en mail som bekræftelse, der også indeholder en
adgangskode, du fremover kan bruge ved ændring af dine
oplysninger samt som adgang for online booking af tennisbanerne.
Forfaldsdato er den 1. maj 2020 – hvis ikke indbetaling er registreret slettes
medlemskab
Brug for hjælp?
Så kontakt en fra bestyrelsen, så klarer vi det sammen.
Medlemslogin
Når du har modtaget en mail med brugernavn og adgangskode, beder vi dig
logge ind og se om dine oplysninger er korrekte eller f.eks. ændre
mailadressen eller mobilnummeret.
Brugernavn og adgangskode skal ligeledes anvendes som login til online
booking af banerne.
Udmeldelse
Hvis du ikke længere ønsker at være medlem i tennisklubben, skal der rettes
henvendelse til kassereren, gerne skriftligt, og samtidigt skal den udleverede
nøgle til baner og klubhus returneres. Du vil samtidig få udbetalt dit
nøgledepositum. Du er først udmeldt når du har afleveret nøgle til
tennisanlægget.
NB. Man får ikke refunderet kontingent, ved udmeldelse efter 1. maj.

Trænerklummen
Så nærmer sæsonstart igen.
Juniorer: Vi starter op med træning d. 4/5 kl. 16.30.
Det er dejligt at Simon har lovet at være ansvarlig for junior træningen igen
i år. Simon er en dygtig træner, som ved hvor fokus skal være, så børnene
kan lære, hvordan man spiller tennis. Han vil få hjælp til træningen af nogle
af vores dygtige hjælpetrænere.
Vi forsøger igen i år at afholde et DGI-stævne i starten af juni. Som
udgangspunkt vil det løbe af d. 13/6. Det vil komme nærmere info omkring
dette.
Der vil være træning indtil børnenes sommerferie (sidste træning d. 22/6)
og så starter vi op efter sommerferien d. 10/8.

Seniorer: Træning starter ligeledes d, 4/5 kl. 18.00. Der er 4 gange 1 time i
maj.
Træner vil, som det ser ud pt, være Mads Dalberg. Mads har uddannet sig
meget inden for træning, så ham kan vi roligt overlade træningen til. Det
bliver godt.
Klubturnering afholdes meget lig de sidste par år. Sidste tilmelding vil
være lørdag d. 13/6. Herefter vil spilleplanen blive ophængt i klubhuset. Der
vil være lidt strammere regler i år for afvikling af kampene. Der er jo vanen
tro nogle som altid er bagud mht. at få spillet sine kampe.
Jeg ønsker alle en god sæson.
På junior og turneringsudvalgets vegne.
Jesper Dalberg Larsen.

Holmegaard Tennisklub
Tlf. 2532 5614
https://www.holmegaard-tennis.dk

