Nyhedsbrev juni 2017
Kære medlemmer
Så er sommeren over os og med den et væld af aktiviteter på anlægget, hvor der dagligt trænes i
stor stil.
Lidt nyt fra Bestyrelsen og info om kommende aktiviteter:
Ekstraordinær generalforsamling
Da Bestyrelsen ønsker at anlægge 3 nye grusbaner, og da dette skal vedtages på en
generalforsamling, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 21. juni kl. 20.00 i
klubhuset. Indkaldelsen har ligeledes være bragt i Dragør Nyt og på klubbens website.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Forslag: Generalforsamlingen giver hermed bestyrelsen mandat til at indgå alle nødvendige
aftaler for anlæggelse af 3 nye grusbaner beliggende syd for banerne 1-3.
Frokost i klubben
Der er hjemmekamp lørdag d. 17. juni, hvor vores 1. hold møder NTK i hvad der næsten kan betegnes
som et lokalopgør. Kl. 12.00 bydes der på frokost - kom og se god tennis og få lidt mad med på vejen.
Af praktiske hensyn er tilmelding nødvendig - skriv til sekretaer@dragoertennis.dk
Bemærk, at kampene går i gang allerede kl. 10.00 hvor der sikkert er kaffe på kanden.
Tilmeldingsfrist: Torsdag d. 15. juni
Hyg-Ind
Desværre har det i denne sæson ikke været muligt at finde et velfungerende koncept for Hyg-Ind,
hvorfor initiativet aflyses for sæsonen. Skulle man have en brændende god ide samt iver for at
hjælpe det i gang, så kontakt seniorformand, Jim Guldbrandsen.
Brug af numre
Det konstateres desværre oftere og oftere, at der bookes baner med medlemsnumre, hvor medlemmet
ikke står på banen. Bestyrelsen skal derfor indskærpe, at man kun benytter egne numre, således at flest
muligt får chance for at booke baner.
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Hyggeturnering
Fredag d. 16. juni er der igen doubleturnering på anlægget. Der kan stilles op i følgende rækker:
DD, let øvet
DD, øvet
HD, let øvet
HD, øvet
Tilmelding er obligatorisk og sker via ”Halbooking” / ”Holdoversigt”. Det koster 50 kr. at deltage.
Efter turneringen vil der blive tændt op i grillen. Drikkevarer medbringer man selv.
Sommercamps for ungdomsspillere

Husk at der stadig er pladser at få til Sommercamp uge 26, 27 eller 32. Sommercamp er både for
medlemmer og ikke medlemmer - og man kan tilmelde sig via ”Halbooking”.
Klubmesterskab 2017
De traditionsrige ”mapper” er på trapperne og vil blive lagt i klubhuset senest d. 19. juni og indsamles
igen d. 30. juli.
Så der er ingen undskyldning for ikke at nå tilmelding, inden der drages på sommerferie og ketcheren
midlertidigt lægges på hylden.
Allerede nu ligger det fast, at finaleweekenden bliver d. 9. + 10. september (reserveweekend d. 16.
+ 17. september). Sæt kryds i kalenderen J
Stolte ungdomsspillere
Hver uge drager vores ungdomshold i kamp for at forsvare DTs farver og ære. Og de kæmper
indædt for at hive sejrene med hjem. De har et stort brændende ønske – ens klubtøj. Kunne du
eller dit firma tænke sig at indfri deres ønsker, så tag gerne kontakt til ungdomsformand, Lene
Graa Jennum. Måske er det så dit firmanavn, der står på ryggen af fremtidens Caroline.
Lukning af klubhus
Vi mangler stadig enkelte hænder til at lukke og slukke klubhuset om aftenen. Proceduren er
enkel: Man kontakter vores kasserer og får tildelt en uge (mandag – søndag, begge dage incl.).
Hver aften tager man så ned og lukker af for natten. Belønningen er 2 rør bolde. Husk… man kan
godt deles om en uge.
Skal du have fat i bestyrelsen?
Formand:
Jens Hollesen
Næstformand:
Steen Jørgensen
Kasserer
Per Henriksen
Seniorformand:
Jim Guldbrandsen
Ungdomsformand
Lene Graa Jennum
Sekretær
Charlotte Thörring
Baneformand
Ole Jespersen

formand@dragoertennis.dk
naestformand@dragoertennis.dk
kasserer@dragoertennis.dk
seniorvet@dragoertennis.dk
ungdom@dragoertennis.dk
sekretaer@dragoertennis.dk
olesther@pc.dk
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