Tennissäsongen 2020

Kära medlemmar och tennisvänner

Välkomna till årets säsong som närmar sig. Här kommer en kort information om
vad som händer under 2020.
Du hittar oss också på facebook https://www.facebook.com/tenniskvtk/
Använd gärna vår facebookgrupp för att hitta andra spelsugna medlemmar i
föreningen.
Årsavgiften för 2020 är oförändrad, 450:- inbetalas på Bankgiro 784-4681
senast 2020-04-30. (städavgift 150:- återbetalas efter deltagande i underhållsarbetet efter
årsmötet den 5 juli).
Glöm inte att skriva namn på ev. talong så vi ser varifrån betalningen kommer. Det är angeläget
att ni lämnar rätt adress och personuppgifter i samband med erläggandet av årsavgiften.
Tacksamma för er mejladress om vi inte har denna.

Kalendarium för tennissäsongen 2020
Öppning av
Söndag 17 maj kl 10.00
Medlemsarbete- alla
tennisbanan
välkomna att hjälpa till
Styrelsemöte
Söndag 17 maj efter öppnandet Vid banorna
ca 13.00

Årsmöte

Söndag 5 juli kl 10.00

Stängning av
tennisbanorna

Lördag 12 september kl
10.00

Vid banorna. Efter
årsmötet
underhållsarbete- alla
välkomna att hjälpa till.
Medlemsarbete – alla
välkomna att hjälpa till

Bokning av speltimma sker direkt på spelschemat på anslagstavlan vid tennisbanan.
Öppning: Alla välkomna för att hjälpas åt att göra banorna redo för spel. Mossa, kvistar och löv
ska bort från banorna, nät och skydd ska upp, bänkar och domarstolar fram. En hel del att göra så
vi hoppas ni kommer och hjälper till att få allt i ordning.
Årsmöte är inbokat vid tennisbanorna, till vilket vi hoppas att alla som är intresserade och vill
engagera sig i KVTK kommer. Efter mötet arbetar vi tillsammans med underhåll av
banorna för att de ska vara förberedda inför sommarsemestern. Fika bjuder vi på. De som
då deltar får tillbaka den erlagda städavgiften.

Stängning: Kortare arbetsinsats då vi tillsammans stuvar undan utrustning och ser över banan för
vinter. Styrelsemöte sker i samband med arbetet.
Styrelsen välkomnar ett ökat engagemang i föreningen.
M v h Styrelsen Mats Hammarqvist: Ordförande, Elna Persson: Kassör, övriga ledamöter Lars
Aspemyr, Annika Lingmerth-Schreiter, Joakim Andersson, Lars André

