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Dragør Tennis
Generalforsamling 2015 - Referat
Onsdag den 11. marts 2015

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

Der deltog i alt 39 medlemmer, inkl. bestyrelsen.

Fra bestyrelsen deltog:
Marie Brinkgaard (MB) Formand
Louise Aalbæk (LA) Næstformand og Eliteudvalg
Jim Guldbrandsen (JG) Seniorudvalg
Ole Jespersen (OJE) Bane og klubhus
Per Henriksen (PEH) Kasserer

Referent: PEH

Afbud.
Dorte L. Hansen (DLH) Sekretær

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, resultater, planer for fremtiden samt tak til
alle dem, der har vist flaget for Dragør Tennis gennem året.

Specielt skal fremhæves at Dragør Tennis har bevaret sit medlemstal i mod-
sætning til de andre tennisklubber på Amager samt at der fortsat arbejdes
med udvidelsen af baneantallet, såfremt der kan opnås finansiering. Såfremt
dette er muligt indkaldes til ekstraordinær Generalforsamling.

Formandens beretning blev godkendt.

Beretning kan findes på klubbens hjemmeside under:

”Om os Referater - Generalforsamling ”

3. Godkendelse af det reviderede regnskab

PEH gennemgik det reviderede regnskab for 2014.

Regnskabet viste et overskud på kr. 56.284, hvilket var bedre end budgettet på
kr. 30.000.

Regnskabet blev godkendt.
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Årsregnskab for 2014 kan findes på klubbens hjemmeside under:

”Om os Regnskab og budget”.

4. Godkendelse af kontingenter for sommer- og
indendørstennis samt budget for kommende år

Kontingenter:
Bestyrelsen foreslår uændret kontingenter og vederlag for sæson 2015.

Bestyrelsens forslag blev vedtaget.

Kontingenterne mv. for 2015 er således:

Sommer senior : kr. 1.200,00
Sommer ung senior (18 - 25 år) : kr. 900,00
Sommer ungdom (< 18 år) : kr. 650,00
Passiv : kr. 100,00
Vinter kontingent (se note) : kr. 150,00

Indmeldelsesgebyr : kr. 100,00
Gæstetimer : kr. 50,00

Note: Vinterkontingent er kun for spillere der benytter træningstilbud mv. i
vinterperioden. Vinterkontingentet er pt. indeholdt for nuværende medlem-
mer i træningsgebyr for vintertræning. Nye vintermedlemmer opkræves vin-
terkontingent.

Vederlag til klubbens kasserer:

Årligt honorar : kr. 10.000,00

Et enkeltmedlem opfordrede bestyrelsen til at se på vederlaget for klubbens
kasserer som ikke har været reguleret i adskillige år. Som svar på opfordrin-
gen orientering bestyrelsen, at de er ved at kigge generelt på honorering af
bestyrelsens arbejde,

Budget:
PEH gennemgik budgettet for den kommende sæson 2015 og orienterede
om bestyrelsens forventninger til året. Budgettet udviser et overskud i 2015
på kr. 30.000.

Budgettet blev vedtaget.

5. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogle forslag til Generalforsamlingen.

6. Valg af bestyrelse

På valg er: Louise Aalbæk (ønsker genvalg, dog kun for 1 år), Per Henriksen
(ønsker genvalg) og Ole Jespersen (ønsker genvalg). Derudover ønsker Dor-
the Kragh at indtræde i bestyrelsen.
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Bestyrelsen foreslog genvalg af alle på nuværende poster samt valg af Dor-
the Kragh.

Louise, Per, Ole og Dorthe blev valgt uden modkandidater.

Note: Bestyrelsen konstituerede sig efter Generalforsamlingen og ser heref-
ter således ud i henhold til DTs love og vedtægter:

Marie Brinkgaard Formand På valg: Lige år
Louise Aalbæk Næstformand Ulige år
Dorte L. Hansen Sekretær Lige år
Per Henriksen Kasserer Ulige år
Ole Jespersen Bane og klubhus Ulige år
Jim Guldbrandsen Seniorudvalg Lige år
Dorthe Kragh Ungdomsudvalg Lige år

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

Hyg Ind:
Hyg Ind blev diskuteret en del under eventuelt, da flere medlemmer ikke
syntes det har fungeret tilfredsstillende. Felix tilbød sin hjælp. JG samler op
på gode forslag, tilbud og vender tilbage inden Hyg Ind sæson starter.

Boldmaskiner:
Klubbens 2½ boldmaskine forventes at kunne samles til en maskine, som vil
blive stillet til rådighed som i 2014.

Klubmesterskab:
Bestyrelsen blev opfordret til at gøre mere reklame for klubmesterskabet,
opsummere reglerne ved tilmelding samt lave rækker for nybegyndere.

Hurtig Booking
Bestyrelsen blev opfordret til at tillade en hurtig booking, f.eks. 3 timer før,
hvis en bane er ledig, selvom man har en anden booking senere. En mulig-
hed andre klubber har. Bestyrelsen vil diskuterer forslaget på førstkom-
mende bestyrelsesmøde.

Dragør Tennis 90 år 2016
Bestyrelsen efterlyser gode ideer til fejring af klubbens 90 års fødselsdag i
2016.

Ledige baner:
På Generalforsamlingen i 2007, blev der under eventuelt diskuteret ledige
baner. I referatet fra 2007 står der:

Vedr. baner: at der i tilfælde af turneringer, kurser og lign. altid skal være 2
ledige baner som medlemmer kan benytte.
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Dette vil bestyrelsen tilstræbe i 2015. Primo sæson vil der som i 2014, blive
opsat liste over dage og tider dette ikke kan lade sig gøre, pga. klubbens
mange aktiviteter.

Generalforsamlingen støttede dette tiltag, og opfordrede til at der fortsat var
2 ledige baner under tennissommerskolerne.

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.


