Nyhedsbrev Brabrand IF Tennis
TENNIS SÆSONEN 2020 STARTER (MÅSKE SNART…)
Den nye bestyrelse i Brabrand Tennis IF har netop afholdt bestyrelsesmøde via telefon konference, da
situationen omkring Corona virus ikke tilsiger, at vi mødes til et fysisk møde. Emnet på dagsorden var
meget naturligt, hvordan vi som ansvarlig tennis bestyrelse skal forholde os til situationen i Danmark,
en situation som udvikler sig hurtigt nærmest fra dag til dag.
Vi har valgt en meget åben dialog med klubbens medlemmer, derfor dette nyhedsbrev. Vi kommer til
at følge udviklingen tæt og beslutninger kommer vi nok først til at træffe på bestyrelsesmøde primo
uge 14 – hvor vi ved status, på hvilke foranstaltninger, som regeringen enten har afsluttet, fastholdt
eller forøget. Efter mødet vil vi meget hurtigt udsende et nyt Nyhedsbrev, hvor vi opdaterer status på
nedenstående.
Sport & Fritid, Aarhus Kommune har meddelt at alle kommunale omklædningsrum og klubhuse ikke
må benyttes i denne periode. Dette gælder indtil videre til og med fredag d. 27. marts 2020.
Vi har drøftet følgende emner på mødet:

Klargøring af Baner
Vi kan ikke benytte os af hjælp i større omfang fra ServeEssets medlemmer, da stor del af disse jo
kan betragtes, som i særlig risiko gruppe. Vi må derfor via øvrige medlemmer se, om vi kan få lavet
klargøring af banerne, således at vores banemand kan komme i gang med at smide nyt grus ud, nye
linjer og ikke mindst tromle og evt. vande baner.
Klargøringsarbejdet skal ske, med god afstand til hinanden – heldigvis er vi ude i den friske luft. Det
handler om, at vi skal have fjernet alle blade og grene fra banerne, så de er klar til vores banemand
Allan. Alle er velkomne til at gå forbi og give den en skalle, hvis man lige har brug for lidt frisk luft.
Vi ser ind i overvejelser om, at starte med kun at klargøre 3-5 baner ved klubhuset i første omgang,
da vi reelt ikke aner, hvornår vi kan starte aktiviteter op.

Standerhejsning den 19. april 2020
Vi forudser, at det er meget usikkert på nuværende tidspunkt, om vi kommer til at invitere til
Standerhejsning på denne dato i år- eller vi kommer til at udskyde det, eller helt tage en sæson uden
standerhejsning. Det vil tiden vise og emnet vil naturligvis være på dagsorden på det kommende
bestyrelsesmøde

Træning & Sommerlejr
Som situationen er lige nu, er det meget tvivlsomt, hvornår Brabrand IF Tennis kan tilbyde træning til
klubbens medlemmer, og derfor er året populære sommerlejr i uge 27 potentielt også i risiko for
aflysning.
Vi ønsker ikke fra klubbens side, at indkalde til arrangementer, hvor vi potentielt kan komme til at
smitte hinanden, hvis myndighederne fortsat ikke anbefaler det.

Turneringstennis
Alt turneringstennis er for nuværende også indstillet, det omfatter indendørstennis – så mht. til
udendørs turneringstennis følger vi også udviklingen og melding fra Dansk Tennis Forbund.
Dansk Tennis Forbund har også udskudt generalforsamling på ubestemt tid.
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Arrangementer i klubben
Vi har jo planlagt med grundlovs arrangement den 5. juni 2020, som vi plejer, incl pølsevogn.
Lørdag den 27. juni fejre klubbens 100-års fødselsdag med en reception og fest om aften for klubbens
medlemmer. Invitation var på vej ud.
Disse arrangementer er også meget usikre på nuværende tidspunkt og vi afventer situationen.

MEDLEMMER
Vi satser pt. stadig på at åbne klubben til individuel spil – under hvilke forhold ved vi ikke endnu. Vi
tager en kontakt til Aarhus kommune og forhøre os lidt til evt. anbefalinger fra dem og følger
situationen tæt.
Grundet situationen åbner vi ikke for tilmelding til den nye sæson på nuværende tidspunkt, vi satser
på at være klogere primo uge 14 og vender tilbage med nyt i det næste nyhedsbrev.

GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2020
Vi nåede heldigvis af få afholdt en rigtig god generalforsamling i Brabrand Hallen og fik valgt ny
bestyrelse.
Vi var incl. Bestyrelse omkring 35 deltagere – TAK for det!
Der henvises til vores nye flotte hjemmeside, hvor referat er placeret og hvor navnene på den nye
bestyrelse er.
Link til referat er: https://brabrandtennis.dk/wpcontent/uploads/2020/03/REFERAT_GENERALFORSAMLING_BRABRAND_TENNIS_2020-2.pdf
Det er en utrolig kritisk situation som Danmark, ja hele verden befinder sig i. Det kan nok desværre
heller ikke undgå at påvirke vores tennisklub og aktiviteterne i klubben. Vi er jo i gang med den
officielle 14 dages karens periode for os alle i mere eller mindre grad. Hvordan situationen udvikler sig
følger vi tæt og som nævnt, har vi et nyt beslutningspunkt primo uge 14, hvorefter vi igen vil udsende
et Nyhedsbrev.

Pas på jer selv og jeres kære.

Med venlig hilsen

René Boesen
Formand
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