
 

 

 

 

Retningslinjer for 

FORDELING AF  

INDENDØRS TENNISBANER 
 

 
 

Klubbens kasserer: kasserer.gillelejetennis@gmail.com 
 

 

 

1. Genreservation af baner 

a. Indendørs baner til brug i den kommende vintersæson kan af kontaktpersonerne genreserveres og 

betales fra den forløbne vintersæsons udløb, dvs. 1. maj. 

b. Kontaktpersonen for banen sender en mail med ønsket til klubbens kasserer, og beløbet indbetales 

samtidig til klubbens konto. 

 

2. Begyndelsen af august 

a. Kontaktpersonen for de medlemmer, der har tegnet bane(r) i den foregående sæson, og som endnu 

ikke har genreserveret banen, kontaktes i pr. mail den første uge af august med henblik på, om de 

ønsker at beholde deres bane i den kommende sæson.  

b. Der sættes en svarfrist i mailen på ca. 2 uger med dato og klokkeslæt anført. Kassererens e-mail 

adresse og klubbens kontonummer skal fremgå af mailen. 

c. Den enkelte kontaktperson skal inden fristens udløb melde tilbage til kassereren og betale for banen 

ved at indsætte beløbet på klubbens konto. Ved manglende betaling inden svarfristens udløb mistes 

retten til banen. 

d. Hvis der er kontaktpersoner, som ikke har e-mail, kontaktes de personligt og orienteres om 

ovenstående. 

 

3. Efter svarfristens udløb 

a. De baner, der ved fristens udløb ikke er meldt tilbage og betalt for, jf. punkt 2c, er herefter ledige og 

sendes pr. e-mail i udbud til klubbens øvrige medlemmer. 

e. Der sættes en frist i mailen med dato og klokkeslæt for tilbagemelding til kassereren og betaling til 

klubbens konto. Kassererens e-mail adresse og klubbens kontonummer skal fremgå af mailen. 

b. Ønskes bane, meddeles dette til kassereren samtidig med, at lejebeløbet indbetales til klubbens 

konto. Først til mølle-princippet gælder. 

c. Såfremt der er tvivl om, hvem af to eller flere medlemmer der kom først med ønsket om en given 

bane, er det betalingstidspunktet, der gælder 

 

4. Hvis der herefter er flere baner, gentages proceduren i punkt 3. 
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