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Bestyrelsens nyhedsbrev nr. 3 – god læsning ! 

 

Klubturnering og indvielse af de nye helårsbaner 

Der er blevet arbejdet hårdt igennem lang tid – både med de mere synlige opgaver, men i høj grad også 

med de mindre synlige opgaver – bl.a. skal der lyde en kæmpe tak til vores kasserer, Lene, der yder en stor 

indsats som kasserer i HEI-Tennis ! 

 

 

 

           

   

   

          

Leif højt på strå !               Torben bander -  ”Det slår sgu gnister” !  

Den 3-4.9 afholder vi som allerede meddelt den årlige klubturnering. Samtidig indvier vi officielt de 3 nye 

helårsbaner. Det bliver et par festlige dage – kom og vær med – enten som spiller eller som tilskuer ! 

Bemærk, at gruppeopdelingen sker efter personligt spilleniveau på tværs af alle aldersgrupper – så vær 

ikke bange – tøv ikke – meld dig til - nu ! Skulle I komme til at placere jer i en ”forkert” gruppe, så tar’ vi en 

snak med de pågældende, så de indledende kampe bliver så fair som overhovedet muligt ! 

Programmet for disse dage ser således ud: 

3.9. 

Kl. 9.00:   ”Rød-snor-klipning” ved vore æresmedlemmer med korte taler af Blegvad og formanden  

Kl. 9.10:   ”Toppen-af HEI”-kamp med deltagelse af 4 af vore 1. holdspillere 

Kl. 10.00: Start på Klubturnering iflg. særskilt spilleplan, der offentliggøres inden dagen 

Kl. 10.00: Gratis træning bl. a. med boldmaskinen for interesserede v/ Thomas Munk og Frederik Dalsager 

på bane 3. Tilmelding ikke påkrævet. Dog max 4 personer ad gangen. 

Kl. 11.00:  InSport åbner sin stand. (Deltagelse endnu ikke bekræftet) 

Kl. 12 og frem er der gang i grillen – men fadølsankeret er nu nok allerede ”sunket dybt” på dette 

tidspunkt… Serveringen er i øvrigt ganske gratis for de fremmødte. 



4.9. 

Kl. 10.00:  Finaler i de enkelte grupper i henhold til særskilt spilleplan. 

CILLE´S KAFFEVOGN serverer Gourmétkaffe (endnu ikke bekræftet) -  mod en beskeden betaling, forstås.  

Efterfølgende finder præmieoverrækkelsen sted !  

I år der præmier til både 1. pladsen og 2. pladsen i hver gruppe ! 

 

Vedligeholdelse af de nye helårsbaner 

I løbet af kort tid vil der på hver bane blive opsat en instruks til medlemmerne. Således at vi sikrer at vi 

passer godt på de nye anlæg. Instruksen drejer sig hovedsageligt om, at der skal fejes helt ud til hegnet 

samt at der skal vandes før kamp – om nødvendigt, men dog hyppigere end på de ”gamle” baner. I øvrigt 

er der bestilt yderligere fejekoste til de nye baner – de er på vej ! ”Breaking News”: Yderligere 3 koste er 

ankommet i skrivende stund ! 

Frederik vil fremstille en video, der klart vil vise hvorledes de nye baner skal fejes. Denne bliver slået op på 

FB. De medlemmer, der ikke er på FB, må så lige ”kigge med” hos dem, der er på FB. 

Vi er helt klar over at der er visse mangler i forbindelse med færdiggørelsen af de nye baner. Der er 

udarbejdet en mangelliste og denne vil blive gennemgået med – og udbedret af – SportTrading, inden  

betaling af de sidste etableringsomkostninger. 

 

Arbejdsdag den 28.8. kl. 9.00 

 

 

 

Området nord for banerne 

 

 

 

Området begynder så småt at se herrens ud….. Vore naboer klager og skal vi være helt ærlige, så er det 

hele ved at gro til ! Den største del af dette arbejde – samt mange andre opgaver – finder først sted i 

forbindelse med standerstrygningen, men hér og nú er der brug for en medlemsindsats idet opgavernes 

omfang overstiger den i forvejen hårdt arbejdende bestyrelses muligheder. Torben udsender på FB - og 

hænger en arbejdsopgave-oversigt op på opslagstavlen – Tanken er, at man sms’er til Torben eller skriver 

sig på arbejdslisten ud for de opgaver, man kan deltage i. Og for at give alle mulighed for at yde en 

holdindsats, kan man meddele, hvorvidt man kan udføre opgaven på et tidligere tidspunkt end den 28.8. 

Dette giver alle mulighed for at hjælpe til – også dem, der desværre ikke ser sig i stand til at møde op den 

28.8. 

Så støt op om den berømte danske foreningsmodel – ”Vi gør arbejdet i forening for foreningen” ! 

 



Strategiudvikling 

Antallet af medlemmer er faldende. I år har vi 325 medlemmer mod 381 sidste år. Vi må konstatere, at 

andelen af ældre medlemmer er meget, meget høj samt, at det er de ældste af de ældste, der ikke har 

fornyet deres medlemskab. Bestyrelsen har endnu ikke nået at tage arbejdstøjet af, så vi beholder det på 

og har sat gang i analyse af mulighederne for at øge medlemstallet. Den økonomiske situation tillader dog 

ikke, at vi umiddelbart kan afslutte disse analyser i form af faktisk igangsætning af nye større initiativer. 

Men I vil høre nærmere, når vi er nogle skridt længere fremme. 

 

Summer Camp 2022. 

Årets Summer Camp fandt sted i uge 26. ikke mindre end 33 unge mennesker var tilmeldt. I år var frokost 

(Tak til Gitte !) samt formiddags og eftermiddags kage/frugt inkluderet i arrangementet. Til stor glæde for 

børnene - og ikke mindst deres forældre….. 

 

 Kæmpe tak til de medlemmer, der med kort varsel trådte til og bagte de skønneste kager til børnene og  

trænerne !   

 

 

 

 

 

 

 



Spritdispenser 

Det har været et medlemsønske at opsætte en sådan. Dette er nu gjort – men den virker desværre ikke!  

En ny er ankommet – den virker heller ikke… omformeren er udskiftet med batterier – det virker heller 

ikke….. men vi har endnu ikke givet op. 

Dispenseren er berøringsfri. Dorrit Ipsen har tilbudt at holde øje med væskeniveauet og foretage 

genopfyldning, når nødvendigt. Mange tak Dorrit ! 

 

Mere træning i klubben ? 

Frederik har lagt et simpelt spørgeskema op på FB. Vi har brug for jeres tilbagemeldinger – det tager 2 

sekunder - så venligst hjælp klubben ved at besvare!  

 

Sponsorer 

Sponsorarbejdet går trægt - for at sige det mildt….. 

Inden denne træghed satte ind, havde vi valgt at modernisere sponsortavlerne – lidt i dyre domme. Disse 

ankommer i løbet af kort tid og vil blive forsynet med de nye film fra 4 sponsorer – men vi har brug for 

mange flere sponsorer! I øvrigt har vi sidst på måneden en snak med HEAD om, at de sponsorerer nogle 

nye Vindnet til os. 

 

Gangbelysning 

Snart kommer den mørke tid – men fra i år med fortsat spil på bane 4,5 og 6. Den nye gangebelysning vil 

blive påbegyndt opsat i indeværende uge. Standerne er sponsoreret af Ole Berg – TAK, Ole !! Arbejdet med 

opsætningen bliver udført af Flemming Hansen og Torben. 

 

Parkeringspladsen 

Nogle af jer har sikkert observeret, at denne er blevet renoveret – og faktisk blevet hel fin. Kør langsomt – 

så er der chance for, at den vedbliver at se fin ud. På et senere tidspunkt vil vi renovere den gamle 

indkørsel til Plantorama og markere skrå-parkering langs bane 6. 

 

Drikkevareautomaten 

Når man sammenligner priserne med andre klubber og firmaers priser i tilsvarende automater, konstaterer 

man at vore priser IKKE er for høje. 

Alligevel har vi indledt en dialog med udlejeren, som dog trækker lidt ud….. han sadler og rider vist ikke 

samme dag (ville Keld konkludere) ! Håbet er at få en mindre prisreduktion med forøget salg til følge. 

Denne automat er en god ting – så hvis vi vil opretholde denne fine facilitet, så gør brug af den. Alternativt 

bliver den nok lukket – og IKKE erstattet af den gamle køleskabsordning. 

Bestyrelsen, August 2022 


