HIT - Herlev Tennisklub

Herlev, forår 2008

Kære medlem af Herlev Tennisklub!
Sæson 2008 står for døren, og det glæder os at kunne indbyde til:

Standerhejsning lørdag den 26. april kl.10.00 ved flagstangen på Ettehavevej nr.6.
Trods vejret sidste år var der godt liv på banerne og i huset under bygerne. Vi forventer ligeså
stor aktivitet i år samt bedre vejr ;o).
Det er dejligt, at mange medlemmer gør en frivillig indsats for Herlev Tennis. Vi kan dog altid
bruge flere, så vi får en endnu mere blomstrende og levende klub. Hvis du har lyst vil du blive
taget godt imod der hvor du ønsker at bidrage med din indsats.
Alle, store og små, er selvfølgelig velkomne til at deltage ved åbning og klargøring af klubhuset lørdag den 12. april fra kl.10.
Ved generalforsamlingen i marts valgte vores formand, Søren Damgaard-Mørch, at stoppe.
Søren har gennem 6 år arbejdet for klubben men har måttet stoppe på grund af arbejdsbyrden i
sit civile erhverv. Vi har, i skrivende stund, desværre ikke fundet en ny formand, så hvis du har
lyst til en udfordring hvor du vil blive støttet af hele den øvrige bestyrelse, så er chancen her.
De sidste 3 år har vi været nødt til at bruge penge fra den fond, der ellers er sat af til at dække
udgifter til vores tennishal. Pengene er brugt til driften af klubben. Det er ikke nogen holdbar
situation og vi har i år set os nødsaget til at hæve kontingenterne. Vi håber, at I som medlemmer
vil vise forståelse.
Vi bibeholder alle vores tilbud fra sidste år, læs nærmere om tilbuddene i ”Baghånden”, der
kommer til din dør ultimo april.
Som noget nyt ophæver vi begrænsningerne på hvornår vores juniorer må booke baner,
foreløbig i et prøveår 2008.
Helårs-kontingenter for sæson 2008:
juniorer / ungseniorer, 18 til og med 24 år:
formiddagsmedlemmer, hverdage til kl. 14.:
seniorer:
familiekontingent, familie på samme adresse:
passivt medlemskab:
indmeldelsesgebyr:

kr. 500,kr. 550,kr. 900,kr. 2.200,kr. 100,kr. 200,-

Kontingentet skal indbetales til Arbejdernes Landsbank, reg.nr. 5341, kontonr. 0310413.
Tydeliggør venligst hvem betalingen omfatter.
Seneste betaling er den 15. april 2008. Betaling herefter kræver fornyet indmeldelsesgebyr samt
måske nyt medlemsnummer.
Husk: www.herlevtennis.dk for de sidste nyheder.
Mange sportslige hilsner på vegne af bestyrelsen,
Helle Bovin, kasserer
4444 6648, mail: kasserer@herlevtennis.dk

