Velkommen til Slangerup Tennisklub
Kære medlemmer.
Det er en glæde at se mange af jer er kommet i gang på banerne.
Og med behørig respekt for de ydre omstændigheder og hensyntagen til fællesskabet.
Myndigheder og organisationerne opdaterer løbende de præmisser og vilkår vi er en del af og i
nedenstående er der en opdatering på 2 punkter, resten er uændrede.
Præmisserne fra dags dato den 4.5.2020 er som følger:










Vi max. er 4 pr. bane
At alt spil sker med udgangspunkt i bookning af banen på forhånd*
At alt spil så vidt muligt sker med de relativt faste makkere og medspillere.
At Klubhuset IKKE er åbent og at vi primært møder op for at spille og går/kører hjem igen umiddelbart efter.
At vi endnu IKKE afholder fællesspil og træninger.
At vi IKKE afholder standerhejsning
At Generalforsamlingen fortsat er udskudt på ubestemt tid
Med henvisning til Ældresagens opdatering forventes senior-tennis formelt at kunne startes op pr.
1.6.2020**
Vi har alligevel IKKE adgang til toilet i Sælen da bygningen skal indgå i det kommunale udbud til
børnehaverne.***
*
Skulle der være enkelte af jer der er udfordret af bane-bookingsystemet står Ove og jeg stand by med
assistance.
**
Klip fra Ældresagens skriv:
Fra 1. juni bliver det muligt at åbne for tilbud, der kan foregå udendørs og som overholder myndighedernes
retningslinjer; pt. at der skal være 2 m mellem mennesker og maks. 10 personer forsamlet.
***
Hallens koordinator har i dag meddelt at Sælen skal indgå i det kommunale udbud til børnehaver og i
skrivende stund bliver det indrettet og rengjort således at det snarest kan bruges til dette formål. Derfor har
vi pr. dags dato IKKE adgang. Da hallens øvrige faciliteter stadig er hermetisk lukket har vi derfor pt. ikke
adgang til toilet og omklædning ved banerne. Det er sådan det beklageligvis er og I det store billede må vi
glæde os over at vi modsat mange andre idrætsgrene stadig kan spille. Det er trods alt det vigtigste.

Kontingent fra maj måned
Koden til pengeskabet, hvor banenøglen er, bliver skiftet i midten af maj. Når du har betalt kontingent,
sender vores kasserer dig den nye kode, og dit medlemsnummer til banebooking. Vi sender ikke girokort ud,
så du skal betale til vores Danske Bank konto: 1551 3541 004106.

Indmeldelsesgebyr (kun én gang)
Kontingent for udendørssæson
Dagmedlemsskab – fra mandag til fredag eftermiddag kl.16

Senior
100 kr.
700 kr.
400 kr.

Junior
50 kr.
250 kr.
---

Passive
100 kr.

Husstandsrabat: Hvert juniormedlem (18 år inkl.) udløser en rabat på 100 kr. til et seniormedlem i husstanden.

Løbende info på Facebook
Klubben vil løbende orientere om aktiviteter på Facebook og på denne hjemmeside.

Bedste tennishilsner fra bestyrelsen i Slangerup Tennisklub
Formand: Claus Mahler, mail: mahler@post11.tele.dk, tlf: 5144 4245
SLANGERUP TENNISKLUB mail: bestyrelsen@slangeruptennis

