Januar 2018
Kære medlem af Hjortekær Tennisklub
Tak for 2017 og lad 2018 blive året, hvor vi hver for sig og i fællesskab får spillet en masse tennis. I
2018 vil bestyrelsen bl.a. arbejde med, på at medlemmer synes det er den bedste sportsgren så de
bliver ved med at være medlem, og der arbejdes på at skaffe flere medlemmer. Et af tiltagene er der
bliver skabt endnu bedre rammer for HYG-IND, som det sted at finde nye tennis makkere og lærer
andre at kende, eller bare spille med nogle andre end du plejer.
Vi vil allerede ved standerhejsningen, melde lidt ud om klubmesterskaberne, have en dato klar med
henblik på en sommerfest.
Klubben har flere aktive hold der spiller her om vinteren i forskellige haller, og de klarer sig rigtig
godt i de forskelle rækker. Der også flere medlemmer der er med i de indendørs
sjællandmesterskaber og det er dejligt at klubbens navn bliver set ude i turneringssammenhæng.
Det har vist sig at e-mails fra klubben havner i spam filteret hos flere medlemmer – du bedes
fortælle eller spørge dine makkere om de modtager emails fra hjortekaertk@hjortkaertk.dk eller
kasserer@hjortekaertk.dk og hvis du eller de ikke gør, så programmer spam filteret til acceptere
emails.
Nyheder kommer ud på email, men alligevel kan det komme mindre oplysninger som kun opslås på
hjemmesiden så derfor kik forbi den engang i mellem.
Lyngby Idrætsby som er Lyngby stadions nye image og navn – er personalet blevet sat til at tælle
hvor mange der er på banerne i Lyngby hallen – og disse resultater vil blive brugt i forbindelse med
fordeling af tider i hallen. Hvis det hold du spiller på ikke kan spille en dag så tilbyd tiden til dem
der spiller før eller efter timen – således at banen ikke står tom. Der er planer om fra
kommunalbestyrelsen at sælge de ledige timer, som foreningerne ikke bruger.
Klubben er jo medlemmernes klub og vi kører på en knivsæg mellem professionalisme og frivilligt
arbejde, derfor vil vi arbejde på, en større involvering fra medlemmernes side for dem af jer der vil
og skabe endnu større mulighed for at præge klubbens liv, tag derfor kontakt til en fra bestyrelsen
og tal om hvad du synes og godt kunne tænke dig at klubben tilbyder – og ikke mindst hvad kan du
selv byde ind med.
Slutteligt vil jeg erindre om at klubben har plads og tilbud til flere medlemmer både voksne og børn
i alle aldre. Kender du derfor en eller flere i din omgangskreds som kunne tænke sig at spille tennis
så få dem til at melde sig ind så de er klar når vi går udendørs.
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