Tisztelt Sporttársak!

Beszámolok a közelmúlt sportköri eseményeiről, illetőleg közelgő teendőinkről :

Ismert. hogy a sátor visszaállítása megtörtént. Eredeti célunk az volt, hogy annak állapotát,
keletkezett kárainkat reálisan felmérhessük, dönteni lehessen a sátor sorsáról, esetleges
értékesíthetőségéről is. Potenciális vevő jelezte, hogy a felállított létesítmény minőségétől függően
ajánlatot is tenne.
A sátor felállításához jelentős tagi összefogás volt szükséges, közel 20 aktív társunk végezte a
feladatot. Az adott helyzetben kihoztuk a maximumot a sátor állapotához, a világítás részleges
megsemmisülés miatti nehézségekhez képest.
Az elnökség általam korábban már kinyilvánított álláspontja az volt – jelenleg is az! -, hogy a sátor
további üzemeltetése nem okozhat veszteséget a klubnak!
Jelentős számú tagtársunk azon kérését ugyanakkor, miszerint szeretné használni jelenlegi
állapotában is a sátrat, nem lehet figyelmen kívül hagyni!
Ebben a helyzetben a következő kompromisszum jött létre :
A sátrat saját felelősségére használhatják az arra vállalkozók.
A Sortkörnek anyagi kára a további üzemeltetésből nem származhat!
Ennek jegyében a sátor felállításának pillanatában leolvastuk a közüzemi szolgáltatás mérőállásait.
Amint azt korábban már jeleztem, eddig a napig üzemelésünk csekély nyereséget mutat.
A hátralevő működtetési időszakot önálló ciklusként kezeljük. Nyereség, esetleges „null szaldó”
esetén örülünk, veszteség esetén azonban nem a sportkör fizeti a mínuszt, hanem az ezen utolsó
időszakban sátrat használó sporttársaink, egymás között elosztva. Ilyen körülmények között a
teniszezni kívánók is elégedettek, a sportkör pedig nem kockáztat!
A jövő héten megkezdjük a kinti két pálya felkészítését. Elsőként az új világítás készül el, majd a
hálótartó oszlopok, hálók, vonalak, felszerelések kerülnek a helyükre.
A klubház, annak környezete és a pályák kinti környezete az önkormányzat/bérbeadó elvárásainak
megfelelően – nemkülönben saját igényességünk okán - tavaszi nagytakarítást kap. Már most kérem
azokat, hogy akik kulturált körülmények között szeretnének teniszezni, megújult környezetben élni
sportköri tagságukkal, a később jelzett időpontban segítsenek, jöjjenek!
A közgyűlés várható időpontja 2022. március 19. napja lesz, de rövidesen erről értesítést kap a
tagság. Nagyon fontos, a jövőnket alapvetően meghatározó kérdések merülnek fel : tagdíj, sátor,
fejlesztések, hogy csak a legfontosabbakat hívjam fel! Kérem a részvételi aktivitást!

Köszönöm a bizalmatokat, Varga Attila

