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Herlev, forår 2007

Kære medlemmer af Herlev Tennisklub
Det er nu tid til at forny medlemskabet af Herlev Tennisklub for sæsonen 2007.
Seniorer, født 1981 eller tidligere:
Ungseniorer, født 1982 - 1989 begge incl.:
Juniorer, født efter 1989:
Formiddagsmedlemmer, hverdage til kl.14.
Familiemedlemskab, familie på samme adresse:
Passivt medlemskab:
Indmeldelsesgebyr

750 kr.
400 kr.
400 kr.
450 kr.
1600 kr.
100 kr.
50 kr.

Dette brev er kun sendt til et navn i husstanden, men includerer selvfølgelig alle medlemmer
på samme adresse.
Der er i dette brev vedlagt et indbetalingskort til betaling.
Du/I skal selv angive hvilket medlemskab du/I ønsker og tilsvarende beløb.
Alle på samme adresse kan benytte det samme indbetalingskort så husk at skriv alle
medlemsnumre eller navne på kortet.
Der kan også betales over net-bank på: reg.nr.: 5341 konto nr.: 0000310413
Sidste rettidige indbetaling er mandag den 2. april. Betaling herefter pålægges gebyr 50,-kr.
For god ordens skyld skal det nævnes at formiddagsmedlemmer ikke kan spille på klubbens
hold eller være med til andre aktiviteter på banerne efter kl.14.
Vi har fra i år valgt at klubmesterskabet for alle samt træningen for begyndere og let-øvede
seniorere skal være gratis.
Endvidere har vi indført gratis minitennis for seniorer i vinterhalvåret, ligeledes med gratis
træning for begyndere. Dette er omtalt i baghånden, dog skal jeg lige minde om at næste gang
der er minitennis for alle motionister er den 24.marts kl. 11-12 i gymnasiehallen.
Disse nye tiltag er medvirkende til at kontingenterne er reguleret med ca.10%.
Ønsker du ikke længere at fortsætte dit medlemskab af Herlev Tennisklub, vil jeg gerne have
besked herom da vi så ikke vil bruge penge og energi på at rykke dig.
Hvis du er blevet 18 år, har jeg tildelt dig et nyt nummer, idet du da har skiftet medlemsgruppe
til ungsenior.
OBS! Turneringsgodtgørelse: Som noget nyt kan man få godtgjort sine dokumenterede
udgifter til turneringer efter vintersæsonen 1.uge af maj og efter sommersæsonen 1.uge af
oktober.

Husk Standerhejsning lørdag den 28.april – kl.10 ved flagstangen.
Husk også www.herlevtennis.dk for de sidste nyheder.

Mange sportslige hilsner på vegne af bestyrelsen,
Helle Bovin, kasserer

4444 6648, mail: kasserer@herlevtennis.dk

