Nyhedsbrev fra bestyrelsen i PTK D. 19/8-2020.

•

Vi har afholdt bestyrelsesmøde d.17/8-2020.

•

Det er besluttet at der bliver en sommerfest efter vores klubturnering d 5/9-2020. Festen vil
dog pga. Covid19 blive med begrænset antal deltagere. Det vil i år ikke være muligt at tage
sin bedre halvdel med medmindre vedkommende også er medlem af PTK. Der åbnes
snarest for tilmelding på event, så vær hurtig på tasterne. Festen starter kl. 18.00 og slutter
kl. 01.00. Der vil være natmad kl. 00.00. Det bliver en Corona venlig fest hvor der ikke
bliver opsat musik anlæg. Dog skal I være velkommen med festlige indslag. Vi håber meget
på jeres hjælp til opsætning af telt fredag d 4/9 samt nedtagning d. 6/8. Vi vender tilbage
med tidspunkt på opsætning og nedtagning.

•

Til info, arbejder klubben på et arrangement med en udflugt til Faxe tennis klub der har
bygget en padeltennis bane. Her tilbydes gratis introduktion til padeltennis. Mere om dette
snarest.

•

Vi arbejder på at lave en klubmatch med vores nabo by Stensved. Mere om dette når vi har
en dato på plads.

•

Der er indkøbt 4 nye borde bænke sæt til klubben og det forventes at de leveres i denne
uge.

•

Vi er blevet ejere af en gas grill samt en gasflaske. Det er planen at den kan bruges i
forbindelse med vores DGI arrangementer samt DTF kampe. Hvis nogen derudover har et
ønske om lave noget på grillen evt. efter noget hyggeligt tennisspil så kontakt en fra
bestyrelsen.

•

Ligesom tøse tennis har kørt med stor succes i flere år er nu også herrerne kommet på
banen. Fremadrettet bliver det med grill pølser og rødvin. Så vær hurtig på tasterne på
event da der vil være begrænsede pladser.

•

Vores PC´er i klubhuset er død. Bestyrelsen vurderer at den meget sjældent bruges hvorfor
den nedtages.

•

Bestyrelsen afholder møde igen d 6/10-2020.

Med venlig hilsen bestyrelsen PTK

