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Dragør Tennis
Generalforsamling 2017 - Referat
Onsdag den 1. marts 2017

0. Generalforsamlingen blev afholdt i Hollænderhallens mødelokaler kl. 18.

Der deltog i alt 46 medlemmer, inkl. bestyrelsen.

Fra bestyrelsen deltog:
Jens Hollesen (JH) Formand
Steen Jørgensen (SJ) Næstformand
Jim Guldbrandsen (JG) Seniorudvalg
Lene Graa Jennum (LG) Ungdomsformand
Ole Jespersen (OJE) Bane og klubhus
Per Henriksen (PEH) Kasserer

Referent: PEH

1. Valg af dirigent

Hans Petersen blev valgt som dirigent og konstaterede efterfølgende, at ge-
neralforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning.

Formanden aflagde beretning om årets begivenheder i Dragør Tennis, elite-,
senior- og ungdomsafdelingerne, kort status vedr. halbyggeri, resultater,
planer for fremtiden samt tak til alle dem, der har vist flaget for Dragør Ten-
nis gennem året.

Fra Generalforsamling blev spurgt om der var yderligere status for halbygge-
riet. Denne redegørelse ville blive opsummeret under eventuelt.

Formandens beretning blev godkendt.

Note: Formandens beretningen samt ungdomsafdelingens beretning kan fin-
des på klubbens hjemmeside under: ”Om os Beretninger”

3. Godkendelse af det reviderede regnskab

PEH gennemgik det reviderede regnskab for 2016.

Regnskabet viste et overskud på kr. 78.459.

Regnskabet blev godkendt.

Note: Årsregnskab for 2016 kan findes på klubbens hjemmeside under:
”Om os Regnskaber”.
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4. Godkendelse af kontingenter for sommer- og
indendørstennis samt budget for kommende år

Kontingenter:
Bestyrelsen fremlagde forslag om uændrede kontingenter for sæson 2017.

Bestyrelsens forslag blev vedtaget.

Kontingenterne mv. for 2017:

Senior : kr. 1.300,00
Ungsenior (18 - 25 år) : kr. 950,00
Ungdom (< 18 år) : kr. 700,00
Passiv : kr. 100,00
Vinter (se note) : kr. 150,00

Indmeldelsesgebyr : kr. 100,00

Bestyrelsen fremlagde desuden forslag om uændret vederlag til bestyrelsen
for sæson 2017:

Vederlag til klubbens kasserer (årligt) : kr. 10.000,00
Bestyrelsen andre : kr. 0,00

Budget:
PEH fremlagde budgettet for den kommende sæson 2017 baseret på de ved-
tagne kontingentstigninger og orienterede kort om bestyrelsens forventnin-
ger til året. Budgettet udviser et overskud i 2017 på kr. 30.000.

Budgettet for 2017 fremgår af årsregnskabet for 2017 på side 7 af 12.

5. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogle forslag til Generalforsamlingen.

På mødet, blev der stillet forslag om at hæve honoraret for klubbens kasserer.
Forslag blev henvist til næste generalforsamling.

6. Valg af bestyrelse

På valg er: Steen Jørgensen (ønsker genvalg), Per Henriksen (ønsker gen-
valg) og Ole Jespersen (ønsker genvalg).

Bestyrelsen foreslog genvalg af alle på nuværende poster samt valg af Lene
Graa Jennum.

Steen, Per, Ole og Lene blev valgt uden modkandidater.
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Note: Bestyrelsen havde konstituerede sig selv under forudsætning af gen-
valg og valg som foreslået og ser herefter således ud i henhold til DTs love
og vedtægter:

Jens Hollesen Formand På valg: Lige år
Steen Jørgensen Næstformand Ulige år
Charlotte G. Thörring Sekretær Lige år
Per Henriksen Kasserer Ulige år
Ole Jespersen Bane og klubhus 2019
Jim Guldbrandsen Seniorudvalg 2018
Lene Graa Jennum Ungdomsudvalg 2019

7. Valg af revisor

Jørgen Lund, der ønskede genvalg, blev valgt som revisor.

Klubbens revisorer er således fortsat Jørgen Lund og Finn Herche.

8. Eventuelt

Tennishal:
JH redegjorde for status samt det videre arbejde med at etablerer en hal
samt klubbens fremtidige placering som har været bragt i spil af Dragør
Kommunalbestyrelse. Redegørelsen afstedkom en række spørgsmål og dis-
kussion.

Det sidste brev som er skrevet til Kommunalbestyrelsen er vedhæftet som
bilag til dette referat.

Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 19:30, og dirigenten takkede for god ro
og orden.

Formanden takkede dirigenten for et veludført arbejde og forsamlingen for
en god Generalforsamling.

---ooo---

Vel mødt til:

Forårsklargøring: Søndag d. 2017-04-17, kl. 10:00

Standerhejsning: Søndag d. 2016-04-24, kl. 14:00

God tennissæson 2017



drogar tennis

Direktionen for Drag6r Kommune.

Kirkevej 7
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Kommunalbestyrelsen har p5 modet den 26. Januar 2017 vedtaget at fjerne Dragf Tennis mulighed for at

opfore en hal pi omridet ved Engvej i forbindelse med tennisklubbens udendors baneanlag.

Denne beslutning er i strid med den skriftlige aftale af 28.6.1999 med tilleg af 1. Juli 2014, der er indgdet

mellem Dragar Kommune og Dragor Tennis, hvorfor jeg skal anmode om, at kommunalbestyrelsen trakker
sin afgorelse tilbage.

Drag0r Tennis har i sin aftale med kommunen og i den for omridet eksisterende lokalplan 49 rettil at opf6re

en hal i byggefeltet C eller D. I lokalplanen fremgir det, at kommunalbestyrelsen alene skal godkende

farvevalg og matetrialer. Dette har kommunalbestyrelsen allerede godkendt pi et tidligere tidspunkt, hvorfor
der ikke lengere er berettigede forbehold mod at opfore en tennishal i henhold til lokalplanen. Teknisk

Forvaltning bOr derfor meddeles tilladelse til at ferdiggore behandlingen af tidligere fremsendt ans6gning.

Sifremt der onskes en narmere droftelse om hvilket byggefeldt, der vil vare bedst for kommunen, kommer

Dragor Tennis gerne til et mOde snarest muligt, i denne eller neste uge. Denne sag bor fremmes mest muligt,

da den allerede nu har veret lange undervejs.

Af aftalens S 12 stk 3 fremgir det ligeledes, at Dragor Tennis kan begare forhandlinger om en forlangelse af
kontrakten. Dragar Tennis skal hermed begare denne forhandling. I aftalens 5 12 stk 2 er der en forvent-

ningsparagraf, som implicit indikerer, at aftalen kan forlanges til at gelde 30 dr fra hallens opf6relse.

Mi jeg venligst h6re fra Dem.

Med venlig hilsen

Dragor Tennis

Jens Hollesen, Formand

DragAr Tennis o Strandjegervej 31b .2791 Dragur
Sidel/1


