
KLUBBEN HAR BRUG 
FOR DIN HJÆLP 
At påtage sig et lille ansvar betyder ikke nødvendigvis, at man selv skal gøre det - vi ser gerne at man ”blot” organiserer det.

Skriv dit navn ud for en opgave, 
som har din interesse og/eller 

skriv til Erik på 
webmaster@horsenstennisklub.dk

Bestyrelsen mangler hjælp på mange områder - vi drukner i driftsopgaver

SKRIV DIG PÅ

Kasser i bestyrelsen fra næste generalforsamling (Lotte stopper)
Vaske viskestykker, klarklude og håndklæder

Datasystemvedligeholdelse: sætte sæson op 2 gange årligt, booke baner til events, turneringer ol.

Webmaster: at opdatere hjemmesiden med relevant informationBaneklargøring

Hækklipning: fx hjælpe med at få stort fremmøde

Efterårsklargøring: fx hjælpe med at få stort fremmøde

Holdturnering: at være bindeled mellem hold og JTU/DGI/DTF

Juniorturneringe: at være bindeled mellem hold og JTU/DGI/DTF

Seniorturneringer: reklamere for turneringer og motivere til deltagelse

Klubevents: Crazy Fun Cup, Tematurnering, andre events efter ønske

TennisCamp (organisere)

Oprydning efter frugt og saft til juniortræning (organisere at der ryddes op)

Skoletennis: Kontakt til DGI og skolerne

Skraldespandstømning inde og ude (organisere at de tømmes)

Grus: Sørge for opfyldning af grus i trillebøren til udendørsbanerne (organisere at der fyldes op)

Betalinger: At organisere indkrævning af manglende kontingentbetalinger

Sociale medier: sørge for at relevant information slås op på sociale medier fx Facebook

Årshjul: opdatering og promering af årshjul

Aflevering af pant



Opgaver som allerede varetages
Frugt Randi køber og skærer frugt til juniortræning

Græs Nøvse klipper græs

Sprinkleranlæg Nøvse og Peter hjælper med at få det til at virke

Banetovholdere Jørgen, Lars, Lene, Verner, Poul Helge, Mogens, Jes, August, Per, Erling, Torben, 

Erik Jensen,  Jens, Karen og Peter bekæmper ukrudt på banerne.

Støvsugning i hallen Serie 2, Jørgen og Lars

Septembermix Bagai arrangerer

Nytårskur Bagai og Torben 

Horsens Open Kim Kaa og Jørgen 

Klubmesterskab Kim Kaa og Jørgen 

Nye medlemmer Rolf oplyser om mulighederne i klubben for nye medlemmer

Klubtøj Maria har kontakten til Sport 24, når webshop med tøj er aktiv

Faste haltider Lotte undersøge før sæson om de faste timer genkøbes/flyttes

Skomærker Lotte sørger for at udlevere skomærker til kontingentbetalende medlemmer fra sæson 2018/19

Kaffe Torben sørger for opfyldning af kaffe, mælkepulver, sukker

Indkøb Torben køber rengøringsartikler, toiletpapir, køkkenrulle, sæbe ol.

Klubskærm Rolf sørger for update af relevant information på klubbens infoskærm

Blomster Birgit sørger for at blomsten i krukken foran klubben har det godt

Hvis du vil hjælpe med nogle af
opgaverne til højre, så kontakt

den ansvarlige på opgaven.

HJÆLPER?



KLUBÅND & ANSVAR

KAN EN KLUB EKSISTERE UDEN KLUBÅND?

KAN KLUBÅNDEN OVERLEVE HVIS NOGEN TAGER ANSVAR OG ANDRE IKKE GØR?

HVEM HAR ANSVARET FOR EN GOD KLUBÅND?

ER DET OK IKKE AT TAGE ANSVAR?

ER DET NOK AT NOGEN TAGER ANSVAR?

HVAD ER KLUBÅND?

KAN MAN BETALE SIG FRI FOR ANSVAR OG KLUBÅND?

KAN EN KLUB KRÆVE AT MEDLEMMERNE TAGER ANSVAR?

HVAD KOSTER DET AT DRIVE EN KLUB UDEN ANSVAR FRA MEDLEMMERNE?

KAN MAN VÆRE FOR UNG ELLER FOR GAMMEL TIL AT TAGE ANSVAR?

AFHÆNGER KLUBÅND AF FÆLLES ANSVAR?


