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Dragør Tennis
Generalforsamling 2016 - Referat
Tirsdag den 1. marts 2016

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

Der deltog i alt 45 medlemmer, inkl. bestyrelsen.

Fra bestyrelsen deltog:
Jens Hollesen (JH) Formand
Steen Jørgensen (SJ) Næstformand
Jim Guldbrandsen (JG) Seniorudvalg
Dorthe Kragh (DK) 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, resultater, planer for fremtiden samt tak til
alle dem, der har vist flaget for Dragør Tennis gennem året.

Fra Generalforsamling blev spurgt om det var korrekt opfattet i beretningen,
at banebookning var givet fri for juniorer pga. den nye skolereform, som
praktisk umuliggør bookning på hverdage. Formanden bekræftede opfattel-
sen men forudså ikke at det var et problem, men at det ville blive undersøgt
løbende for eventuelt misbrug.

Formandens beretning blev godkendt.

Formandens beretningen samt ungdomsafdelingens beretning kan findes på
klubbens hjemmeside under:

”Om os Referater - Generalforsamling”

3. Godkendelse af det reviderede regnskab

PEH gennemgik det reviderede regnskab for 2015.

Regnskabet viste et underskud på kr. 16.169.

Regnskabet blev godkendt.
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Årsregnskab for 2015 kan findes på klubbens hjemmeside i ”Dragør Tennis
Årsregnskab 2015” under:

”Om os Regnskab og budget”.

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

Kontingenter:
Bestyrelsen fremlagde forslag til en kontingentstigning på de aktive medlem-
skaber for sæson 2016.

Bestyrelsens forslag blev vedtaget.

Kontingenterne mv. for 2016 er således:

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

Vederlag til klubbens kasserer:

Årligt honorar : kr. 10.000,00

Budget:
PEH fremlagde budgettet for den kommende sæson 2016 baseret på de ved-
tagne kontingentstigninger og orienterede kort om bestyrelsens forventnin-
ger til året. Budgettet udviser et overskud i 2016 på kr. 24.000.

På forespørgsel om slåmur var indregnet i budgettet, kunne oplyses at det
var den ikke. Der blev fortsat søgt midler, sponsorstøtte mv. til den nye slå-
mur. Beløb der ikke kan dækkes af denne investering, tages som en ekstra-
ordinær udgift/investering.

Budget 2016 som er vist i ”Dragør Tennis Årsregnskab 2015”, blev vedtaget.

Note: Vinterkontingent er kun for spillere der benytter træningstilbud mv. i
vinterperioden samt melder sig ind i Dragør Tennis under vintertræningen.
Vinterkontingentet er pt. indeholdt i træningsgebyr for vintertræning. Nye
medlemmer opkræves desuden ekstra vinterkontingent ved indmeldelse un-
der vintertræningssæsonen.

5. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogle forslag til Generalforsamlingen.
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6. Valg af bestyrelse

På valg er: Jens Hollesen (ønsker genvalg), Jim Guldbrandsen (ønsker gen-
valg) og Dorte L. Hansen (ønsker ikke genvalg).

Bestyrelsen foreslog genvalg af alle på nuværende poster samt valg af Char-
lotte G. Thörring.

Jens, Jim og Charlotte blev valgt uden modkandidater.

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 2017
Jim Guldbrandsen Seniorudvalg 2018
Dorthe Kragh Ungdomsudvalg 2017

Et enkelt medlem forespurgte om den måde valghandlingen havde kørt på
var korrekt. Bestyrelsen svarede at valghandlingerne både under Generalfor-
samlingen og ved udskiftningen af formand og næstformand i løbet af året
fulgte klubbens vedtægter.

7. Valg af revisor

Finn Herche, der ønskede genvalg, blev valgt som revisor.

Klubbens revisorer er således fortsat Jørgen Lund og Finn Herche.

8. Eventuelt

Klubbens historie:
Bestyrelsen efterlyser medlemmer der kan bidrage med klubbens historie,
da der planlægges et jubilæumsskrift i år 2026, hvor klubben fylder 100 år.

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.

Bestyrelsen forsikrede Generalforsamlingen, at ingen beslutning angående
hal eller fremtidig anden placering, ville blive taget uden en ekstraordinær
generalforsamling.

Skoletennis:
En række medlemmer opfordrede til enten at aflyse samarbejdet med Dra-
gør Kommunes skoler med hensyn til idrætstimer på anlægget eller præcise-
rer over for skolerne, at det forventes at man opfører sig ordentlig og retter
sig efter vort banereglement mv.
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JH nævnte at den pågældende skole havde været kontaktet og det forventes
ikke at være et problem fremadrettet.

Hollænderhallen
Bestyrelsen blev opfordret til at få de sædvanlige indendørsbaner om sønda-
gen til næste vintersæson.

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. 2016-04-17, kl. 10:00

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

God tennissæson 2016


