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Sak 10.1: Booking av baner
Innsender: Unni Ekren
Det er ikke mulig å booke bane på hverdager mellom kl.08.00 og 22.00, da det bestandig er fullbooket. I
vinterferien gikk det, men det har jo en naturlig forklaring.
Gikk inn på Matchi i dag morges og alt var igjen fullbooket. Hvordan kan det være mulig? Sitter alle og
booker baner eksakt kl.08.00? Sitter da og betaler en årlig medlemsavgift uten å få spille.

Styrets redegjørelse
Styret er klar over problematikken i fht booking av baner. Tennisskolen bruker banene fra 13:30 til 18:00
og voksengrupper fra 18:00 til 22:00 i hverdagene. Det har vært utrolig stor pågang på anlegget det siste
året, også utover organisert trening. Man anser noe av grunnen å være pga pandemien og
hjemmekontor og man forventer således noe reduksjon av formiddagsbookinger i hallen fremover.
Styret har jobbet med problemet på flere fronter ved å blant annet frigjøre ikke benyttede timer som
trenere har reservert. Videre vurderes det å sette inn et kamera for å kunne påvise ubenyttede timer og å
innføre bøtlegging av ikke kansellerte ubenyttede timer.
Styret har i etterkant av innsendt sak vedtatt å endre avbestillingstiden med tilbakebetaling av
leieavgiften fra 24 timer før timen til 6 time før timen. Dette vil forhåpentligvis insentivere medlemmer til
å avbestille baner de ikke bruker slik at de kan bestilles av andre.
Sist men ikke minst jobber styret med hallprosjektet for å sikre økt innendørskapasitet for alle
medlemmene.
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Sak 10.2 BAKS-fritatt fra tak på antall medlemmer
Aktivitetsskole-idrett er et lavterskel-tilbud til 1. og 2. klassinger i aktivitetsskoletiden. Barna blir hentet på
skolen/aktivitetsskolen av trenerne, spiller i èn time på anlegget og følges tilbake til skolen. Denne type
tilbud skal være inkluderende og miljøskapende. I 2021 deltok 22 barn fra Bygdøy skole på BAKS-tennis.
Årsmøtet 2020 vedtok å sette et tak på antall klubbmedlemmer til 620 personer. Dette for å sikre
banekapasitet og kvalitet i treningstilbudene ved klubben.
Styret ber om at barn i aktivitetsskolen på Bygdøy skole (BAKS) ikke inngår i dette tallet. Disse barna
trener utelukkende på angitt tid og innehar et medlemskap som betyr at de ikke har anledning til å
benytte anlegget utover BAKS-treningen. Deres medlemskap har derfor ingen innvirkning på den øvrige
belastningen på klubbens banekapasitet.
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