GRUNDEJERFORENINGEN FOR TERASSEHUSOMRÅDET BORUPGÅRD ØST
Regler for eksterne spilleres medlemskab af tennisbanen
Eksterne spillere
På grundejerforeningens generalforsamling den 26. april 2019 blev det besluttet som en forsøgsordning i et år - at tillade op til 10 medlemmer af vores fælles
grundejerforening (GF Borupgård) at opnå et etårigt medlemskab af tennisbanen.
Medlemskabet gælder lejer og dennes husstand, men det er tilladt at spille med
venner og familie, hvis lejeren eller én fra dennes husstand er til stede.
Leje
Lejebeløbet er kr. 800,- årligt. Lejeperioden er 1 år fra indmeldelsestidspunktet.
2.1

Nøgler m.v.
Der udleveres én nummereret nøgle pr. lejer mod et depositum på kr. 400,-. Nøgle
fås ved henvendelse til Tennisudvalget v/ Jacob Foghsgård, se kontaktinfo
nedenfor.
Adressen tilknyttes nøglen ved udlevering.

2.2

Bortkommer udleveret nøgle, skal det meddeles tennisudvalget omgående, og ny
nøgle kan bestilles mod betaling af kr. 400,-

2.3

Nøglen til tennisbanen er til personlig brug for medlemmet og dennes husstand og
må ikke gives til andre eller lånes ud. Misbrug af nøglen medfører inddragelse af
denne samt ophævelse af lejeaftale, uden kompensation til lejeren.

3.
3.1

Spilletider og reservation
Banen kan benyttes dagligt fra kl. 7 til kl. 22. Spilletimerne begynder og slutter på
hele klokkeslæt.

3.2

Spilletime kan reserveres på Grundejerforeningens hjemmeside – http://jollenstaget.dk . For beboere/Tennisbane/kalender. Medlemmer, der har reserveret
banen via hjemmesiden, har fortrinsret til denne.

3.3

Hver husstand kan maksimalt booke 2 timer sammenhængende. Ønsker du at
booke banen længere, skal det være efter aftale med tennisudvalget.

3.4

Møder du senere end 10 minutter efter en reserveret spilletimes start, betragtes
reservationen som bortfaldet.

3.5

Når banen er ledig, kan den benyttes af ethvert medlem. Opmærksomheden
henledes på, at medlemmer, der har booket tid på tennisbanen via hjemmesiden, har
fortrinsret til denne.

3.6

Når en reserveret spilletime påbegyndes, fejes banen for eventuelt løvfald. Der er en
kost på banen, som spilleren trækker bag sig. Løvfald smides i skraldespanden, der er
placeret på banen. Der er en kost og fejebakke ved skraldespanden, som bruges til at
samle det løvfald, der rystes af kosten. Når banen forlades, skal den være ryddet for
personlige effekter, affald m.m., og skal igen fejes, så sandet på græstæppet fordeles
jævnt.

3.7

Når en spilletime afsluttes, aflåses banen.

4.
4.1

Almindelige bestemmelser
Man må kun færdes på banen med gummisko uden hæle.

4.2

Banen er udelukkende til tennisspil, og må benyttes hele året. Pas på med at spille i
frost eller på våd bane, da det kan medføre skader.

4.3

Der må max. være 4 spillere på banen ad gangen.

5.

Ledelse
Den daglige ledelse og administration varetages af tennisudvalget, der vælges og
godkendes af grundejerforeningens bestyrelse.
Udvalget er ansvarligt over for grundejerforeningens bestyrelse.

6.

Misligholdelse
Overtrædelse af ovenstående regler medfører umiddelbart ophør af lejeaftalen,
uden kompensation til lejer, og krav om øjeblikkelig tilbagelevering af nøgle til
tennisbanen.
Udvalget består p.t. af:

Jakob Foghsgaard (formand)
Tlf: 26 29 65 38
e-mail: jakobfoghsgaard@dadlnet.dk
Jollen 5
Poul Hilbert,
Tlf: 49 22 43 06
e-mail: poul.hilbert@gmail.com
Staget 26
Snekkersten d.
Som Lejer:

Som udlejer:

