
 

 

 ATK Nyhedsbrev nr. 1 2017

 

INDKALDELSE TIL
ATKs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
 
Torsdag den 2. februar 2017 kl. 19.00
i klubhuset på Genforeningspladsen
 
 DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Protokol og beretninger
3. Regnskab
4. Budget
5. Indkomne forslag - Vedtægtsændring
6. Valg
    a. Kasserer Lars Knudsen (valg for 2 år)
    b. Næstformand Per Bach (valg for 2 år)
    c. Bestyrelsessuppleant  Karin Munk Petersen (valg for 1 år)
    d. Revisor Thue Jensen (valg for 2 år)
    e. Revisorsuppleant Paul Lennholm (valg for 2 år)
    f. Eliterepræsentant Katrine Sundgaard (valg for 1 år)
    g. Juniorreræsentant Jon Tybirk (valg for 1 år)
    h. Bredderepræsentant Lene Petri (valg for 1 år)
7. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen samt forslag til kandidater til bestyrelsen skal være ATKs kontor i
hænde senest den 23. januar 2017 kl.18.00 på adressen Genforeningspladsen 54, 2400 København NV.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 
 
Så er det igen blevet tid til indendørs klubturnering i ATK! – i år kun DOUBLE

Rækker: Herredouble B, damedouble (A og B) og mixdouble (A og B).
Rækkerne afvikles i flg. tidsrum – så du skal være til rådighed i hele dette!:
 
Række Afvikles Tilmeldingsfrist
Damedouble Lørdag d. 11/2 kl. 11-18 (max 12 par) Søndag d. 29/1 !
Herredouble B Lørdag d. 18/2 kl. 11-19 (max 12 par) Søndag d. 5/2 !
Mixdouble B Lørdag d. 13/3 kl. 11-19 (max 12 par) Søndag d. 5/3 !

Finaler
Lørdag d. 25/3 kl. 10-18
HDB: kl. 10-14 - Mix: kl. 12-16 - DD: kl. 14-18

 



 

Bolde: Man spiller med egne bolde. Så medbring gode (gerne nye) bolde. Klubben stiller dog med bolde til
semifinale og finale.

Spilletid:I er garanteret minimum 2 kampe. Der spilles på tid med kampe af 70 minutters varighed inkl. kort
opvarmning. Gør man det tilstrækkeligt godt går man videre til semifinale og evt. finale.

Tilmelding: skal ske til km@atk-tennis.dk. Skriv blot dit eget og din makkers navn, tlfnr. og hvilken række I gerne
vil spille i, og skriv “Klubturnering” i emne-feltet. Det er dog ”først-til-mølle” efter, hvornår betaling er sket (se herom
nedenfor).
Programmet for hver række forventes at blive slået op på www.atk-tennis.dk senest weekenden før afviklingsdagen.

Pris og betaling: 320 kr. pr. par
De 320 kr. bedes betalt med ”MobilePay” til 60620663, ved tilmeldingen. Ellers lav en overførsel til konto 4280
3667316081 med dit/jeres navn på betalingen.
 
*) DTV inviterer til indendørs veteran-DM, som starter lørdag den 25. marts. DTV plejer at acceptere forbehold, så
det skulle være muligt at nå både en evt. finale i ATK og en 1. runde kamp i veteran-DM.
 

  
   
   
   
   
   

 

   

 

Afsender:
Arbejdernes Tennis Klub
Genforeningspladsen 54
2400 København NV
atk@atk-tennis.dk
www.atk-tennis.dk

 

   
   



Hvis du ikke længere ønsker at modtage disse mail, venligst svar på denne mail med "avmelding" i emnefeltet. Eller, klik på følgende link:
avmelding

ATK Tennis
Genforeningspladsen
Copenhagen, 2400
DK

Read the VerticalResponse marketing policy.


