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Carsten Thøgersen

Fra: BMI Tennis <bmitennis@gmail.com>
Sendt: 5. april 2020 18:15
Til: ct@underlien.dk
Emne: Sidste nyt fra BMI tennis

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

Hvornår åbner tennisklubben ? 
Vi afventer en ny udmelding fra regeringen. Derudover skal Sport & Fritid give grønt lys. 
Forhåbentlig åbner vi i en eller anden form efter den 13.april og kan gennemføre 
baneklargøring den 18. og 19.april. 
Det kan blive nødvendigt at hjælpe med baneklargøring på hverdage – eller bruge den 
efterfølgende weekend, og dermed udskyde standerhejsning. Det vil vi prøve at vurdere på, 
når vi har fået grønt lys til at gå i gang. 
En del har allerede meldt sig til baneklargøring i weekenden den 18.-19.april. Men vi har brug 
for flere der vil give en hjælpende hånd, hvis vi skal hurtigt i gang. Så gå ind på den tidligere 
udsendte Doodle og meld dig til, hvis du har mulighed for at hjælpe. 
Brug venligst dette link til en Doodle-undersøgelse : 
https://www.doodle.com/poll/fkq7ws4qzc2neizm 
Vi kommer med en ny melding lige så snart vi ved mere. 
 
Brochuren 
Brochuren er vedlagt, og træningsholdene er oprettet. Så det er muligt at tilmelde sig træning. 
Der kan i år blive nogle særlige begrænsninger på, hvordan vi kan gennemføre træning, men 
det kommer der mere om når vi ved mere. 
 
Padel-tennis 
Som Jens nævnte på generalforsamlingen har vi været i dialog med Aarhus Kommune om 
etablering af Padel-tennis ved vores baner. 
For at komme videre med den dialog, har vi brug for at nogle medlemmer vil gå ind i det 
arbejde. Vi har ikke de nødvendige ressourcer i bestyrelsen til også at håndtere det. 
Evt. interesserede bedes skrive en mail til bmi.tennisbestyrelsen@gmail.com 
 
Dobbelt bookingnummer 
Alle som har deltaget i baneklargøring får deres ekstra bookingnummer, når banerne frigives 
hvis de også har betalt deres kontingent. 
Alle som først betaler kontingent senere, får deres ekstra bookingnummer efterhånden, som vi 
bogfører medlemskontingenter. Så hvis du vil have dit dobbelte bookingnummer med det 
samme, skal du også betale kontingent nu. 
 
Hvad sker der på anlægget lige nu ? 
Vores banemand har allerede igennem en periode været i gang med alle de forberedende 
øvelser. 
Derudover er der fældet en masse træer på højen bag ved bane 4 og 5 i håb om at det giver 
mere lys. 
----- 
Vi håber at så mange som muligt støtter op om vores klub. Vi har brug for Jer til 
baneklargøring, og vi har brug for lige så mange medlemmer som vi normalt har, for at komme 
økonomisk igennem det her på en fornuftig måde. 
Vi glæder os til at komme i gang igen og se Jer alle derude. 
  
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 
FOLDEREN KAN SES HER: 
https://mcusercontent.com/7aadb02f298601385d71d8551/files/2de9b583-8814-4bbd-be30-
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a406c7d5c8fc/200325_Folder_2020_midtersider.pdf 
 
https://mcusercontent.com/7aadb02f298601385d71d8551/files/fc8407ea-becf-40f7-95fc-
8c49548a675d/200325_Folder_2020_forside_og_bagside.pdf 
  

Bestyrelsen 
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