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Bestyrelsens tanker omkring Mogens Jensens forslag nr. 1, angående introduktionsrabatter på kontingenter.  

 

Bestyrelsen har selv gået med tanker i den retning. Men er meget glad for Mogens Jensens input, der med konkrete 

forslag til tiltag for at få flere medlemmer, klart har medvirket til nu at bestyrelsen har formuleret en konkret 

strategi. Følgende er således vores tanker og planer. 

 

For alle nye medlemmer 

1) Fortsat 2 gange gratis prøvetræning for alle, voksne og juniores. 

2) 50% rabat på kontingentet, det første år. Dette tilbud vil vare gennem hele året, så vi løbende kan rekruttere, og 

komme med ’et rigtig godt tilbud’ hvis de fanger interessen for tennis. Så må vi stole på vores evne som klub, til at 

fastholde disse medlemmer til fuld pris næste år. 

Denne rabat vil gælde for medlemmer der ikke har været medlem af FTK i minimum 3 år. Dvs. siden sæsonen 

2016/17. Til information, vil kontingentsatserne blive nedsat proportionalt hver måned, dog under hensyntagen til at 

der udendørs er større mulighed for at spille tennis end indendørs.  

 

Voksne 

Efter de 2 gange gratis prøvetræning, kan man tilkøbe et forløb på yderligere 6 gange ny-medlemstræning, for kr. 

200,-. 

Baggrunden for ikke at have et direkte prøvemedlemskab over flere måneder, er at al vores erfaring tilsiger at… :  

a) Dem der har spillet tennis tidligere, ved efter 2 gange om de vil spille igen, og være medlem. Og med tilbuddet om 

50%, vurderer bestyrelsen at det er et tilstrækkelig stort incentive til at melde sig ind som helårsmedlem. 

b) Dem der ikke har spillet før, får alligevel ikke spillet selv – det er for svært. De vil ønske at støtte sig til tilbud med 

trænere, og vi vil give dem mulighed for i denne udvidede prøveperiode, at booke individuelle træningstimer med 

vores trænere, uden at være medlem.  

 

Juniores 

Det er efter bestyrelsens vurdering ikke nødvendigt med yderligere tilbud, andet end de 50% på kontingentet, som 

jo gælder alle. Efter 2 gange ved de om de vil være med.  

De skal alligevel betale fuldt træningsgebyr - vi kan ikke styre juniortræningen over sæsonen hvis man kun tilmelder 

sig denne i maj og juni. Og alle nye juniores tilmelder sig træning, ved indmeldelse - det med at spille selv, er bare 

ikke noget de gør.  

Og det er vurderingen, at juniorkontingenterne, efter den foreslåede introduktionsrabat, vil være så lave, at et 

helårskontingent ikke vil være en økonomisk hindring for medlemskab.  
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Indmeldelsesgebyr 

Det er relevante betragtninger omkring indmeldelsesgebyret. Og Mogens Jensen har ret – det er et levn fra fortiden, 

og ikke nødvendigt mere. Så det vil bestyrelsen sløjfe.  

 

Tennissportens Dag  

Vi vil gerne give noget ekstra til dem der melder sig ind, netop den dag (5. maj). Vi har ikke lagt os fast på noget 

endnu, men har flere ideer under overvejelse.  

 

Yderligere betragtninger 

Bestyrelsen ønsker muligheden for løbende at justere disse introduktionsrabatter og -tilbud efter behov, og derfor er 

de foreslåede introduktionsrabatter ikke en del af de foreslåede kontingentsatser til beslutning, for sæsonen 2018-

19. 

 


