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Rødovre, den 29. januar 2022  

 

Forarbejdet til renovering af banerne udendørs er gået i gang 
 
Forarbejdet med renovering af udendørsanlægget er gået i gang. Bestyrelsen for tennisklubben har 
fået en henvendelse fra kommunens administration om at gå i dialog om detailprojekteringen.  
Kommunens Tekniske Forvaltning er i færd med at bearbejde forslag fra leverandører, så vi får 
noget at tage stilling til, så flest mulige ønsker og forventninger indfries.   
 
Bestyrelsen har derfor på et møde i klubhuset torsdag aften nedsat en følgegruppe i klubben 
bestående af: 
 

 Nina Gemal – motionistudvalget –  telefon: 20 30 34 39 
 Einar Schwarz – junior- og eliteudvalget -  telefon: 28 62 78 73 
 Lars Ahlstrand – mangeårigt medlem - telefon: 40 12 31 40 
 Peter Ravn Larsen – mangeårigt medlem -  telefon: 72 59 78 24 
 Torben Sejer Larsen – bestyrelsen - telefon: 29 45 22 40 
 Helle Christensen – næstformand - telefon: 61 67 18 54 
 Poul Lundberg Andreasen – formand - telefon: 20 21 99 13 

 
Gruppen har to hovedopgaver: 
 

 At levere bedst mulige input til Kommunens kommende projekt,  
 At medvirke i diskussionen med klubbens medlemmer om, hvordan projektet designes og 

hvordan vi får højst mulig glæde af anlægget, når det indvies.  
 

Følgende tidspunkter ligger lige for: 
 

 Onsdag den 2. februar vil Idrætssekretariatet præsentere Kommunens første overvejelser 
for klubbens formand, Poul Lundberg Andreasen, 

 Allerede mandag den 28. februar er der deadline for at søge om eventuelle ekstra midler til 
projektet. Det er en mulighed, som vi skal være åbne overfor. Medfinansiering kan som 
tidligere blive aktuel, 

 Der er generalforsamling i klubben tirsdag den 8. marts, hvor spørgsmålet vil komme op. 
 

Tag en snak eller send en SMS til en eller flere af ovennævnte i følgegruppen, hvis du vil være med 
i diskussionen. 
 
Bestyrelsen 


