Fra: Henrik Bang
Sendt: 27. januar 2020 21:53
Til: Gentofte Tennisklub <gtk@gtklub.dk>
Emne: Forslag til ændring af "Love og Vedtægter for Gentofte Tennis Klub"
Forslag til ændring af ”Love og Vedtægter for Gentofte Tennis Klub”, afsnit om Kontraktbestemmelser for
leje af indendørs baner i GTK-hallen i vintersæsonen (1. september – 30. april) §2a.
Det foreslås at formuleringen af §2a ændres fra:
§2a. Alle, som spiller i medfør af kontrakten, skal stå anført på kontrakten, og alle skal være medlemmer af
GTK. Ved kortvarig ferie, skade, rejseaktivitet eller lign. kan andre GTK-medlemmer spille som
gæst/reserve. Som gæster/reserver på en halkontrakttime må man kun invitere personer, der er GTKmedlemmer.
til:
§2a. Alle, som spiller i medfør af kontrakten, skal stå anført på kontrakten, og alle skal være medlemmer af
GTK. Ved kortvarig ferie, skade, rejseaktivitet eller lign. kan andre GTK-medlemmer spille som
gæst/reserve. Som gæster/reserver på en halkontrakttime må man kun invitere personer, der er GTKmedlemmer.Såfremt det ikke er muligt at få en spilleaftale i stand med et GTK-medlem, er man i
ovennævnte tilfælde, berettiget til at invitere personer der ikke er GTK-medlemmer.
Alternativt:
§2a. Alle, som spiller i medfør af kontrakten, skal stå anført på kontrakten, og alle skal være medlemmer af
GTK. Ved kortvarig ferie, skade, rejseaktivitet eller lign. kan andre GTK-medlemmer spille som
gæst/reserve. Som gæster/reserver på en halkontrakttime må man kun invitere personer, der er GTKmedlemmer.Såfremt det ikke er muligt at få en spilleaftale i stand med et GTK-medlem, er man i
ovennævnte tilfælde, berettiget til at invitere personer der ikke er GTK-medlemmer mod betaling af en
gæstetime.

Bevæggrunden for ændringsforslaget er følgende:
Det forekommer et antal gange i løbet af sæsonen at ”ens makker(e)” skal til et arrangement, på ferie,
bliver skadet eller lign.
Med den nuværende formulering af §2a forudsætter det at man har været i stand til at finde et eller flere
medlemmer i GTK, som ”står godt til én selv som spiller” / ”er på samme niveau”.
I tillæg hertil, forudsætter det naturligvis at man er i stand til at finde dette medlem, der har tid og lyst til at
spille på det givne tidspunkt.
Enhver der spiller tennis ved, at ingen af ovennævnte forudsætninger er ”bare lige”.
Derfor er det et ønske at man kan invitere spillere som man har et godt kendskab til, som er på samme
niveau som én selv, også selvom de ikke er medlem(mer) i GTK, da det vil give ekstra gode forudsætninger
for at få udnyttet den købte banetime.
Selvom banen allerede ER betalt, kunne det være en mulighed at man betalte for en gæstetime, for at få
denne mulighed for at spille, selvom ens makker(e) skulle være forhindret.

Hvis intet af dette kan tiltrædes vil jeg foreslå at vi får en sektion op på hjemmesiden der kan fungere som
”spillerbørs” hvor man kan byde sig til, som mulig makker, eller oprette et opslag om at man mangler en
makker til en banetime.
Sådan en funktion kunne vi i øvrigt alle få glæde af i sommerhalvåret også, og det ville gøre det lettere at få
kontakt med hinanden/”de rette”.

Kan jeg bede jer bekræfte modtagelsen af nærværende mail, inden fristen for denne type forslag udløber
ved månedens udgang.

Med venlig hilsen og tak for en god klub

Henrik Bang
Niels Andersens Vej 7b
290 Hellerup
+45 24 27 1234

