Kære medlemmer, så er der igen nyt fra klubben.
Padel
Vi er nu på plads med en aftale om finansiering af de 3 nye padelbaner.
Banerne er bestilt og forventes at stå klar ved udgangen af marts måned.
Vi er taknemmelige for den støtte der har været og er omkring projektet,
og ser frem til både øget aktivitet på anlægget og på den baggrund øgede
indtægter til gavn for den daglige drift, aktivitet og fortsatte udvikling af
hele klubben.

Finansiering
Banerne vil blive finansieret af et banklån, sponsorater og
egenfinansiering i form af forudbetalte padel-medlemsskaber samt
forhåbentlig – med jeres hjælp - momskompensation.
Køb et gavebevis på 200 kr., så klubben kan få 80-125.000 kr. i
momskompensation
Vi er blevet opmærksomme på muligheden for at søge
momskompensation via en særlig bestemmelse i Finansloven. På basis af
oplysninger fra andre foreninger anslår vi, at vi kan en kompensation på
mellem 80.000-125.000 kr. ved at søge refusion af den moms der indgår
dels i padelbyggeriet og dels i klubbens almindelige driftsregnskab.
Det kræver at vi blandt klubbens medlemmer finder min. 101
medlemmer, som hver vil købe et gavebevis på 200 kr., som indberettes
til skat, og dermed giver et skattefradrag (ca. 67 kr.)
Klubben kan vælge at donere dele af dette beløb til velgørende formål.
Det er vigtigt at familier med flere medlemmer indbetaler for hvert
medlem, så det totale antal gavegivere tæller op. Vi vender snarest tilbage

med information om, hvordan disse gavebeviser købes. Vi håber at rigtig
mange af jer vil støtte op – uanset om det er tennis- eller
padelaktiviteterne i klubben I brænder mest for.
Forudbetaling af padelmedlemskaber og kombinerede
padel/tennis-medlemsskaber
Vi vil i den kommende periode åbne for salg af både padel-only og
kombinerede tennis-padel medlemsskaber. For at sikre tilstrækkelig
banekapacitet, udbyder vi til at starte med et begrænset antal
medlemsskaber efter først-til-mølle-princippet. Tilbuddet vil i første
omgang blive tilbudt klubbens eksisterende medlemmer. Så beslut
allerede i dag, om du vil med på padel-bølgen, og hold godt øje med
nyheder fra klubben i de kommende uger, så du er klar, når vi åbner for
tilmelding.
Medlemsskaberne kommer til at koste:
Padelmedlemsskab senior:
Padelmedlemsskab familie:
Kombineret tennis-padel-medlemskab:

1800 kr.
2800 kr.
2800 kr.

Det vil være muligt at købe medlemskab 1, 2 eller 3 år frem i tid.
Pay and play
Medlemskontingenterne vil blive suppleret af muligheden for køb af
gæstetimer på timebasis (Pay & play). Du vil således kunne få adgang til
padelbanerne, også selvom du ikke har købt medlemskab, ligesom du kan
invitere gæster til at spille padel, uanset om du er padelmedlem eller ej.
Øvrigt klubnyt
Concordia court i topform
Der er netop blevet indkøbt nyt udstyr til bane 1 på baggrund af endnu et
sponsorat fra klubbens hovedsponsor Concordia: glæd jer til ny
dommerstol, nye bænke, net og ikke mindre end 2 fejenet på Concordia
Court, når vi igen går på grus til april. Tusind tak til Concordia. Vi har

endvidere sørget for indkøb af ekstra net, så der fra sæsonstart vil være 2
fejenet på bane 2, 3 og 4 også.

I den forbindelse undersøger vi, om vi kan samle klubhjemmeside og
bookingsystem i ét, så vi fremover undgår at springe mellem et
medlemssystem og et CMS. Vi kunne godt bruge noget ekspert-hjælp, så
hvis nogen blandt medlemmerne har indsigt i klubsystemer/CMS/SEO, it
generelt, så skriv meget gerne til bestyrelsen@tennisclubodense.dk
Vi er på udkig efter sponsorer, der vil bidrage til nyt udstyr på de øvrige
baner. Kender du en mulig sponsor eller har du måske selv virksomhed,
og har lyst til at yde et tilskud til en udskiftning af klubbens slidte udstyr,
så skriv til bestyrelsen@tennisclubodense.dk.
Hybridgrus-baner
Et nyopstået ’hybrid-bane’ udvalg har holdt deres første møde. De vil
arbejde målrettet på at samle midler til omlægning af bane 5 og 6 til
hybridgrus-baner, så vi fremover kan forlænge sæsonen i Ådalen – ikke
bare med padel men også med tennis. Vil du gerne deltage i dette arbejde
eller kender du en mulig sponsor, så skriv til
bestyrelsen@tennisclubodense.dk
Nyt medlemssystem
I forbindelse med etableringen af padelbaner, har vi brug for et
klubsystem, som kan styre lys og låse sammen med banebookingen. Vi
har valgt systemet Memberlink og arbejder i øjeblikket på plan for
ibrugtagning og migrering fra Klubmodul til Memberlink. Vi vil
selvfølgelig tilstræbe så få forstyrrelser for jer i den sammenhæng.

Baneinspektør og baneklargøring
Nils Baastrup er nu tiltrådt som baneinspektør, og vi ser frem til hans
tilstedeværelse og arbejde på anlægget – både frem til åbningen af den
nye sæson, og når vi alle igen er tilbage på grus. Vi har lavet aftale med
Martin Lerhøy omkring hjælp med (dele af) forårsklargøringen, så vi kan
spare lidt på både Nils’ og de frivilliges kræfter, inden sæsonen går igang.
Vi skal selv fjerne ukrudt, mos og blade. Det får vi brug for hjælp til.
Vi er meget snart klar til, at det igen bliver forår og udendørssæson
🍃🦋🎾
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

