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Sportens Venner
Tåsinge Tennis Klub er på generalforsamlingen i Sportens Venner den 9. februar 2016 blevet
optaget som fuldgyldigt medlem. Dette indebærer en betydelig indtægt til klubben, idet de to
store årlige arrangementer i Sportens Venner genererer et nydeligt overskud, som deles mellem
klubberne. Klubberne er ud over repræsentation i det løbende arbejde forpligtet til at levere et
antal voksne personer til at bistå ved disse arrangementers afvikling.
Bestyrelsen i TTK leverer den løbende arbejdsindsats, men vi kommer til at bede jer medlemmer
om at yde lidt frivillig arbejdskraft hhv. forår og efterår for at vi kan leve op til forpligtelsen.
Det første arrangement er Tåsingeløbet den 20. marts 2016 med tilhørende løbemesse i
Tåsingehallen, og denne dag skal vi fra kl. 12 til kl. 14 stille med mindst 10 voksne til
forefaldende arbejde, hvortil kun kræves den fornødne tid og lyst til i fællesskab at løfte denne
opgave til alles bedste.
Vi håber at mange af jer voksne medlemmer eller forældre til juniormedlemmer både kan og vil
hjælpe hermed, og vi beder jer i bekræftende fald senest torsdag, den 10. marts kl. 16 at
tilkendegive dette til Søren på 61 55 15 39 eller soeren.rasmussen@sydfynsmail.dk eller til
Mette på 42 32 11 12 eller mhklm.vindeby@gmail.com
OK støtter Sportens Venner, hver gang du benytter OK-kort, når du tanker. Se mere på
www.ok.dk/privat/ok-og-sporten/stoet-sporten/stoet-med-benzinkort

Generalforsamling
Klubben indkalder herved til ordinær generalforsamling onsdag, den 13. april 2016 kl. 19.30 i
Tåsingehallen. (først kl. 19.30 i år, så også træningsdeltagerne kl. 18-19 kan nå at være med)
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg:
a. Valg af to bestyrelsesmedlemmer i lige år
b. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer i ulige år
c. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
d. Valg af Revisor
e. Valg af Revisorsuppleant
8. Eventuelt.
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Af hensyn til forplejning mv. bedes deltagelse tilkendegivet til Mette på 42 32 11 12 eller
mhklm.vindeby@gmail.com

Medlemskompetencer
I forbindelse med en nyligt opstået defekt i lysanlægget på padelbanen udsendte vi straks en
orienterende meddelelse til padelaktive medlemmer, og et øjeblik efter modtog vi en mail fra et
medlem, som tilkendegav at have de nødvendige kompetencer til som frivillig at forsøge løse
dette problem. Vi havde imidlertid allerede rekvireret ekstern assistance og måtte derfor blot
takke for venligheden og notere, at vi ikke var vidende om, at der blandt medlemmerne fandtes
både kompetence og villighed.
På den baggrund har vi besluttet at forsøge at lave en frivillig fortegnelse over vores
medlemmers faglige kompetencer, så vi fremover kan gøre brug af hinandens viden og ved
behov for nødvendig ekstern assistance trække på medlemmernes viden og professionelle
netværk. Dette vil kunne højne kvaliteten af vores frivillige arbejde, forbedre fællesskabet og
således kunne komme alle til gode i det lange løb, herunder medlemmernes professionelle
relationer.
Du opfordres derfor hermed at tilkendegive hvilke kompetencer og hjælpeopgaver du i givet
fald kan og vil bidrage med. Du skal gøre det til Thyge på 28 40 73 00 eller
thygehjemme@hotmail.com hvorefter en oversigt til internt brug i bestyrelsen vil blive
udarbejdet. Du må også meget gerne tilkendegive, hvorvidt dine oplysninger skal blive på
bestyrelsesniveau, eller må åbnes for medlemmerne.
Nyttige kompetencer for vores klub kan vi forestille os vil være en meget bred vifte, så her er
blot nogle eksempler:
Kloak, smed, VVS, elektriker, murer, tømrer, maler, gartner, vognmand (kran, varetransport
o.lign.)
Grafisk designer, tekstforfatter, fotograf m.fl. (plakater, bannere, løsblade, pressemeddelelser,
web mv.)
Fysioterapeut (minikurser i skadesforebyggelse, opvarmning mv.), sygeplejerske, læge
(minikurser i førstehjælp, hjertestarter mv.)
Gymnasielærer, folkeskolelærer, pædagog m.fl. (skolekontakter, integration, hjælp med børn og
unge, familietennis mv.)
Hotel, bed&breakfast, restaurant m.fl. (gæstespillere, indkvartering af stævnedeltagere,
grillarrangementer m.v.)
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Tennissportens Dag den 30. april 2016 / ”standerhejsning”
Dansk Tennis Forbund står bag det landsdækkende arrangement, som finder sted i relation til
landets mange tennisklubber. Vi har igen i år valgt at støtte op om dette initiativ og afholde
”åbent hus” for medlemmer og alle andre med lyst til at besøge vores anlæg.
Arrangementet finder sted kl. 11 – 14 og markerer samtidigt starten på udesæsonen, som jo
begynder 1. maj. Vi håber at se mange af jer denne dag, så vores gæster kan møde jer og
Tåsinge Tennis Park kan komme til at boble af tennisglæde.

Aktivitetskalender sommer 2016
Sommersæsonens mange øvrige aktiviteter i Tåsinge Tennis Klub er ved at være endeligt
planlagt, hvorefter de vil være tilgængelige på hjemmesiden og desuden udsendt i et snarligt
nyhedsbrev.

Med venlig hilsen
Tåsinge Tennis Klub
Bestyrelsen
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