
 

 

 

Generalforsamling. 
Vi holder Generalforsamling søndag d. 5. maj 2019 kl. 11.00 i klubbens egne 
lokaler på Bytoften. Evt. forslag til dagsordenen skal fremsendes inden den 
1. maj 2019 på mailadr.: mail@galtentennisklub.dk 
 

Dagsorden  
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år 
3. Forelæggelse af regnskab, samt budget for kommende år 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Valg.  
6. Evt. 
 

Umiddelbart efter generalforsamling har vi standerhejsning. Vi ses… 
 

Dette nyhedsbrev udgives af 
foreningen Galten Tennisklub ’s 
bestyrelse. 
Skriv til os: 
mail@galtentennisklub.dk 
Flere oplysninger og info på vores 
hjemmeside: 
www.galtentennisklub.dk 
og på Facebook: 
https://www.facebook.com/groups
/Galtentennisklub 
Daglig kontakt til foreningen er: 
Jesper Johansen 
Tlf. 60182439 

 
 
Vores sponsorer: 

NYHEDSBREV 
Forår 2019 

Husk nu nøglen.. 
Som beskrevet på hjemmesiden ved køb af nøgle, skal denne returneres inden 
d. 1. juni hvis du ikke ønsker at være aktivt medlem i denne sæson. Depositum 
får du selvfølgelig retur ved tilbagelevering. Modtages nøglen ikke inden d. 1. 
juni, er vi nødsaget til at hjemkøbe en ny nøgle, og du vil derfor modtage en 
regning for tabt nøgle på 100 kr., samt dit depositum vil være tabt.  
 
Aflevering af nøgle og tilbagebetaling af depositum, kan kun ske efter 
forudgående aftale med klubbens kasserer. Hun træffes på 
Tlf. 20208808 
 
Vi har ændret depositum til 150,- i denne sæson, dette 
påvirker dog ikke dem som har betalt depositum  
før 1.maj 2019 

Nyt fra bestyrelsen 
Vi søger personer som kunne tænke sig at være med til at hjælpe med at 
vedligeholde og drifte vores skønne Tennisanlæg på Bytoften.  
Har man lyst og mulighed for at bidrage med 1 time el. en ½ om ugen el. mere, 
høre vi meget gerne fra dig/jer. Kontakt os på nedenstående tlf.nr. el. mød evt. 
op til vores årlige generalforsamling som afholdes søndag d. 5. maj 2019, 
kl.11.00 i klubbens egne lokaler på Bytoften. Der vil der være en liste hvor man 
kan skrive sig på hvis man gerne vil give en hjælpende hånd. Det praktiske 
omkring de forskellige opgaver aftales efterfølgende, adgang til anlægget, 
værktøj, redskaber og lign. 
 
Det skal understreges at foreningsarbejdet i Galten Tennisklub er ulønnet, den 
tid og energi vi alle lægger i foreningen, er med til at holde omkostningerne 
nede så de midler vi har til rådighed kan bruges til at optimere træning, anlæg 
og bla. udvide med nye sportsgrene som f.eks. Pickleball som vi tog ind her i 
Vintersæsonen 2018/2019. 
 
Er du interesseret, så kontakt os gerne, el. mød op til vores årlige 
Generalforsamling. 
Bestyrelsen Galten Tennisklub 
Formand Jesper Johansen 
Telefon 60182439 
jejo@galtentennisklub.dk 
 
Evt. skriv til os på Facebook 
https://www.facebook.com/GaltenTennisklub/ 
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