Nyhedsbrev fra bestyrelsen i PTK Juli 2022.
Der blev d. 4/7-2022 afholdt bestyrelsesmøde i Præstø Tennisklub.
•

Som et nyt tiltag hænges der fremadrettet nyhedsbrev op på opslagstavlen i klubhuset.

•

Forsommeren er gået rigtig godt. Træning kører rigtig fint. Vi har i vores jubilæums tilbud på indmeldelse
fået 23 nye medlemmer.
Derudover er der kommet ca. 10-15 andre nye medlemmer. Det er vi utrolig stolte af og vi er glade for at
se en masse nye mennesker på banerne! Til alle jer nye tennisspillere hiv endelig fat i nogle af os fra
bestyrelsen hvis der er noget I ønsker hjælp med. Ellers plejer alle vores medlemmer også at være meget
behjælpelige.

•

Vi havde en god arbejdsdag hvor vi fik lavet en masse dejlige tiltag på vores skønne anlæg.

•

Vores 100 års jubilæums dag gik fantastisk! Og vi havde et brag af en fest på dagen.
HUSK FORTSAT SALG AF VORES LÆKRE ØKOLOGISK T SHIRTS MED PTK-LOGO I KLUBHUSET
KUN 100 KR
Vi sender snarest takkebrev til alle der donerede til vores auktion og til de der donerede på andre måder.

•

Byggeansøgning vedr. vores projekt indendørs hal er afsendt til Vordingborg kommune for 3 uger siden. Vi
afventer (og prøver at være tålmodige).

•

Vedr. klubturneringen. Tak for jeres fine tilslutning. Der bliver spillet mange gode kampe. Bestyrelsen
har drøftet de fremtidige regler.

•

Vi vil gerne her præcisere reglerne i vores klubturnering. Tidligere var det sådan at hvis man vandt fx B
rækken skulle man de næste 2 år opstille i A rækken. Da der er så mange der opstiller i både række A og
B (henholdsvis i single mix og double) har vi valgt at suspendere denne regel. Det er turneringsudvalget der
afgør hvilken række det er realistisk at opstille i. I er altid velkommen til at kontakte formand Søren hvis
du er i tvivl om i hvilken række du bør spille i.

•

Nu skal vi heldigvis snart holde en fest igen. Der er fest efter vores klubturnering på dagen d 3/9 2022.
Tilmelding snarest under event på hjemmesiden.

•

Formanden samler inden længe det sædvanlige hæk klipnings hold som klipper hækken langs bane 1. Per T
har allerede klippet hele hækken langs bane 3. TAK Per!

•

En lille bøn om at der fremadrettet kun kommer dåser i den store skraldepose i klubhuset. Skulle du
medbringe flasker da håber vi at du vil tage disse flasker med hjem igen. Alternativt kan flasker sættes i
kassen til venstre for køkkenbordet.

•

Bestyrelsen mødes igen i klubhuset d 22/8 kl. 18.00.

•

Kontakt os gerne hvis du har spørgsmål eller andet vi burde drøfte.

•

Træningen begynder igen onsdag den 10 august.
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