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Fra: BMI Tennis <bmitennis@gmail.com>
Sendt: 14. april 2020 20:30

Emne: Sidste nyt fra BMI tennis

Kan du ikke se denne e-mail? Åben den i en browser. 

Vedr. baneklargøring 
 
Det er vigtigt at du læser hele denne meddelelse. 
 
Allerførst tak fordi der er så mange, der har meldt sig til banklargøring d. 18 og 19. april. Det er 
med til at gøre, at vi kan komme i gang så hurtigt som muligt efter at banerne bliver åbnet, 
hvilket vi fortsat afventer en dato for. 
 
Bestyrelsen har valgt at gennemføre en reduceret udgave af baneklargøringen. Der vil kun 
blive arbejdet på banerne. Den primære opgave om lørdagen bliver at få fjernet blade og 
ukrudt, mens søndagens primære opgave bliver at få kørt grus ud. 
 
For at respektere, at vi ikke forsamles mere end 10 personer, vil der være 9 personer 
i perioden 9-12 og 13-16 både lørdag og søndag. Bemærk at tidspunktet om eftermiddagen er 
ændret til 13-16. Det har vi gjort for at sikre at der kl. 12-13 ikke er nogen på banerne – fra 
formiddagsholdet går til eftermiddagsholdet kommer. 
Når der er tale om 9 personer er det fordi banemanden også skal være der for lede slagets 
gang. 
 
Hold 1 - lørdag kl. 9-12: 
Litten Thøgersen 
Jens Viltoft 
Jette Sørensen 
Ulla Tanderup 
Ulla Granath 
Inge-Merete Pedersen 
Kirsten Stadel Petersen 
Jette Dammand 
Uffe Dammand 
 
Hold 2 - lørdag kl. 13-16: 
Helle Nielsen 
Torben Hermansen 
Annette Lauridsen 
Olav Vestenaa 
Pia Truelsen 
Hanna Timmermann 
Jørgen Bjerg 
Margit Bjerg 
Carsten Sørensen 
 
Hold 3 - søndag kl. 9-12: 
Kim Stryhn 
Frank Schröter 
Mathias Wolff 
Henrik Wolff 
Folmer Krarup 
Lars Boe Larsen 
Peter Hasle 
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Kim Nielsen 
Claus Bendig 
 
Hold 4 - søndag kl. 13-16: 
Kristoffer Stryhn 
Povl Nørgaard 
Jan Brinck 
Finn Pedersen 
Poul Christensen 
Poul Henning Petersen 
Lars Vendelboe Johansen 
Per Sørensen 
 
Meld venligst tilbage om I kommer eller i mellemtiden er blevet forhindret. I sender bare en 
mail til bmi.tennisbestyrelsen@gmail.com og bekræfter at I enten kan komme eller i 
mellemtiden er blevet forhindret. Hvis I er blevet forhindret vil vi finde en anden for at vi kan 
møde så talstærkt som muligt. 
 
Der vil være øl og sodavand til at slukke tørsten. 
Der vil være mulighed for at vaske hænder, men toilettet er indtil videre lukket. 
 
Når der efter weekenden er kørt grus ud vil der blive meldt ud, hvad vi mangler at få lavet i og 
omkring klubhuset, og så kan man efter aftale gå ud i klubhuset og være der selv – eller maks. 
2 ad gangen. Der vil blive hængt en seddel op med opgaver, som man kan skrive sit navn ud 
for, når opgaven er udført. På denne måde skulle alle tilmeldte til baneklargøring gerne få 
mulighed for at tjene ekstra bookingnummer. 
 
Efter weekenden vil vi vurdere, hvor meget der mangler i forhold til banerne. I bestyrelsen er vi 
indstillet på i de efterfølgende hverdage også at hjælpe til. 
Der kommer en status efter weekenden. 
 
God arbejdslyst. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

Bestyrelsen 
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