
Husorden  
Denne husorden har til formål at opsummere svarene på de spørgsmål, som bestyrelsen ofte får 

fra medlemmer af klubben. Bestyrelsen har derfor ønsket at få dem skrevet ned og samlet i denne 

”Husorden” til fælles gavn for alle. 

Du finder yderligere information på hjemmesiden: www.bmi-egelund.dk/tennis , hvor du også kan 

tilmelde dig vores nyhedsbreve. Du finder os også på Facebook under navnet BMI tennis. 

Hvis du har spørgsmål kan bestyrelsen kontaktes på bmi.tennisbestyrelsen@gmail.com. 

 

Dit medlemskab 

Kontingent: Kontingentet indbetales i marts eller april måned forud for sæsonstart via 

https://bmi.halbooking.dk og gælder til sæsonen afsluttes i efteråret. Det er alderen på 

betalingstidspunktet der er afgørende for om du betaler junior eller voksenkontingent. Husk at dit 

medlemskab er personligt, og kan kun benyttes af dig.  

Kontingentet giver dig mulighed for at booke tider på klubbens 5 grusbaner og deltage i den årlige 

klubturnering. Derudover er der mulighed for mod betaling at benytte klubbens træningstilbud 

samt deltage i klubbens øvrige arrangementer. Informationer om årets aktuelle træningstilbud og 

arrangementer finder du i den årlige folder som udsendes i et nyhedsbrev, kan ses på 

hjemmesiden, eller kan tages med hjem i papirform fra klubhuset. 

Hvis du også var medlem sidste år, så genbrug det medlemskab du brugte sidste år. Det gør det 

lettere for bestyrelsen at holde styr på medlemskartoteket. Et forkert oprettet medlemskab kan vi 

ikke slette i 5 år grundet reglerne i regnskabsloven. Så hvis er medlem har betalt på en ny profil 

kan det ikke slettes i 5 år. 

 

Familiekontingent: Du har som familie mulighed for at købe et familiekontingent. 

Familiekontingent gælder familier, som bor på samme adresse. Hvis du køber et 

familiemedlemskab, så skal du efter indbetaling skrive en mail til bestyrelsen med oplysninger om 
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navne, adresser og fødselsdatoer på dem, som skal indgå i familiekontingentet. Først herefter kan 

kasseren oprette familiemedlemmerne. Klubben er forpligtet til at indberette det ift. 

Folkeoplysningsloven og den aktivitetsstøtte vi får. 

 

Booking af baner: Booking af baner foregår via https://bmi.halbooking.dk. Det kræver 2 personer 

at booke en bane og der kan lejes baner af hhv. 1 eller 1 ½ times varighed.  

Ønsker du at tage en ven med ud for at spille tennis, som ikke er medlem af klubben, kan du via 

halbooking købe en gæstebillet til 75 kr. pr. bane/tid.  

 

Ekstra bookingnummer: Da det kræver meget arbejde at vedligeholde grusbaner, så har 

klubben hvert år i april måned brug for medlemmer (over 18 år) til at hjælpe med dette 

vedligeholdelsesarbejde under vejledning fra klubbens banemand. Det er typisk hjælp af ca. 3 

timer som efterspørges, og det plejer at være en hyggelig dag. Som tak for denne hjælp giver 

klubben et ekstra bookingnummer. Dette ekstra bookingnummer aktiveres forud for 

standerhejsningen, såfremt der er indbetalt kontingent. Ellers tildeles ekstra bookingnumre 

lejlighedsvis, når der tjekkes for indbetaling af kontingent. 

Det er også muligt at opnå et ekstra bookingnummer ved at hjælpe med andre praktiske opgaver i 

samråd med banemand og bestyrelse.  

 

Åbning af baner: Bestyrelsen åbner banerne hvert forår efter aftale med banemanden. 

Åbningen annonceres via nyhedsbrev på mail. 

 

Flytning: Hvis du flytter, men stadig spiller tennis i BMI, så er det vigtigt at du ændrer din adresse 

i medlemskartoteket, og skriver en mail til bestyrelsen: bmi.tennisbestyrelsen@gmail.com.  

 

Persondataloven: Tennisklubben er underkastet persondataloven, og derfor er det kun 

bestyrelsen samt den person, som er udpeget til at vedligeholde hjemmesiden, der må tilgå 

bookingportalen.
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Træning, turnering og arrangementer 

Træning: Der tilbydes træning til klubbens medlemmer. Årets aktuelle træningstilbud besluttes 

med klubbens trænere og kan ses på hjemmesiden og i folderen. Du tilmelder dig 

træningsholdene via https://bmi.halbooking.dk. 

Børn og unge - træning: Klubben tilbyder særskilt træning til børn og unge, som en del af 

deres kontingent. Efter kontingentbetaling tilmelder man sig junior træningsholdet. Man skal være 

fyldt 8 år for at kunne begynde tennistræningen, da det er vores erfaring at børn i den alder fysisk 

er i stand til at håndtere en ketcher. Det forudsættes i øvrigt at den unge kan indgå i den sociale 

sammenhæng, som en tennistræning er. Det er til enhver tid trænerens afgørelse, hvorvidt den 

unge er parat til at begynde tennistræning eller bør vente til næste sæson. 

Prøvetimer: Prøvetimer tilbydes efter individuel aftale frem til 30.6 til potentielle nye 

medlemmer af klubben. Henvendelse vedr. prøvetimer kan ske på mail til bestyrelsen. 

Klubturnering: Du tilmelder dig den årlige klubturnering ved at skrive dig på de opslåede lister i 

klubhuset ved sæsonenes start. Turneringsudvalget laver puljerne. Kampene skal være afholdt 

inden en bestemt dato i august forud for selve finaledagen. Finaledagen foregår ved at man møder 

op og er klar til at spille sin kamp, når der er en ledig bane. Det er ikke muligt at spille på et ønsket 

tidspunkt. 

 

Baner og klubhus 

Sko: Det er kun tilladt at spille med tennissko med flad bund, som er beregnet til tennis. Man må 

ikke benytte løbesko eller andre typer af sko, da det grove mønster ødelægger banerne. 

Bolde: De bolde, der er i de sorte spande i klubhuset er til fri afbenyttelse, mens boldene i 

værkstedet kun må benyttes af trænerne.  

Boldkanon: Den nye boldkanon må kun benyttes af klubbens trænere, mens den gamle 

boldkanon er til fri afbenyttelse. 

Miljø: I tennisklubben har vi fokus på miljøet. Det betyder bl.a. at vi henstiller til at bolde der 

lander udenfor anlægget hentes og ikke efterlades i naturen.  
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Affaldssortering:  Øldåser og metalrør lægges i de opstillede beholdere ved klubhuset. 

  Gamle bolde lægges i de opstillede beholdere ved klubhuset. 

Generelt beder vi om at du tager alt med dig, når du forlader banen. Der er mindre grønne 

affaldsspande på banerne, som er beregnet til alm. affald. 

Baner: Grusbanerne skal fejes med fejenettene og ofte også vandes efter hver spilletime. Der er 

også skrabere til rådighed, hvis der er ujævnheder samt koste, hvis linjerne ønskes fejet. Sørg for 

at skrabere og koste står op ad hegnet. Sæt dem gerne fast ind i hegnet, så de ikke vælter, når det 

blæser. Når de ligger på banerne vil de hurtigt rådne. 

Det er ikke tilladt at løfte i hegnet, hverken indefra eller udefra. Så skyder du en bold over hegnet 

må du gå udenom og hente den. 

Efter regnvejr kan du hjemmefra tjekke om der ligger vand på banerne ved af gå ind på www.bmi-

egelund.dk/tennis og klikke på Webcam. I tilfælde af synlige pytter banerne kan der ikke spilles. Af 

hensyn til din egen sikkerhed samt slidet på banerne, så er det vigtigt ikke at spille på våde baner. 

Særligt ved sæsonstart er banerne sarte.  

Færden på banerne under spil: Vær opmærksom på ikke at krydse banerne hvor der spilles, 

før dem som benytter banen giver tegn til at passage er ok. Skynd jer, så afbrydelsen bliver mindst 

mulig. 

Klubhuset: Klubhuset og terrassen kan benyttes af alle medlemmer. Husk at vaske op efter dig, 

vi har ingen opvaskemaskine.  

Slå parasoller ned efter brug, så de i blæsevejr ikke ødelægger vinduerne. 

Hvis man ønsker at forære møbler, køkkenservice el. lign. så skriv en mail til bestyrelsen. Generelt 

har klubben dog de ting, vi har brug for. 

Omklædningsrum: Benyt venligst ikke sko i omklædningsrummene, da vi på den måde kan 

mindske mængden af grus i badeområdet. 
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