Kære VST-medlem,

Du indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Vester Skerninge Tennisklub

Torsdag d. 29. marts 2012, kl. 19.00
i klubhuset på 1. sal i tilbygningen til Vester Skerninge-Hallen.
Dagsorden ifølge klubbens vedtægter (se www.VSTennis.dk).
Klubben er vært ved kage, kaffe, sodavand og øl.

Kom og se præsentation af forslag til nyt klubhus m.v. - projekt
”Fremtidens forening – med plads til flere aktiviteter, fællesskab og udvikling ”,
som vi håber at kunne indvie i foråret 2013, hvor vi har 25 års jubilæum.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

Minitennis i Vester Skerninge-Hallen + Indendørs på stor bane i Svendborg Tennishal
Husk at der fortsat er mulighed for at spille indendørs tennis med skumbolde i Vester Skerninge-Hallen:
 onsdag kl. 19-22
 lørdag kl. 10-12
Vi spiller minitennis i Vester Skerninge-Hallen frem til onsdag d. 11. april.
Du har også mulighed for at spille tennis på stor bane – alle dage – i Svendborg Tennishal i marts og april.
Er du interesseret i en af delene, så kontakt Michael Grube Andersen på telefon 40 89 55 11.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hjertestarterkursus 27/3
VST fik i 2011 doneret en hjertestarter af Trygfonden, og vi inviterer interesserede VST-medlemmer til
hjertestarterkursus tirsdag d. 27. marts i Vester Skerninge-Hallen.
Du kan vælge mellem kl. 15.00-17.00 eller kl. 17.15-19.15.
Tilmelding til Dorthe Andersen på dba-mga@mail.tele.dk senest onsdag d. 21. marts.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klubarbejdsdage 24/3 og 14/4 – klargøring af VST’s anlæg til udendørs sæsonstart
I lighed med tidligere år laver vi klubarbejdsdage, hvor alle medlemmer opfordres til at deltage, så vi kan
friske tennisanlægget + omgivelserne op inden den udendørs sæsonstart.
Vi starter klubarbejdsdagene med fælles morgenbrød i klubhuset kl. 09.00 (slut kl. 12.00), og de afholdes i år
lørdag d. 24. marts og lørdag d. 14. april.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

Udendørs sæsonstart 2012 – og tilmelding
Den udendørs sæsonstart er i år tirsdag d. 24. april, hvor det er muligt at tilmelde sig ved VST’s baner og
klubhus fra kl. 17.30 – og ta’ gerne nye medlemmer med på dagen, hvor vi selvfølgelig også håber at kunne
få et slag tennis.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tennis er sporten - for hele familien!

