Nyhedsbrev februar 2017

Kære medlemmer
Vinteren raser stadig udenfor, men ikke desto mindre er der mange indikationer på, at foråret og
dermed opstart af udendørssæsonen står for døren.
Generalforsamling
Generalforsamlingen finder sted onsdag d. 1. marts 2017 kl. 18 i Hollænderhallen. Traditionen tro
byder klubben på spisning, og skulle du ønske at deltage, skal tilmelding finde sted senest d. 27.
februar til formand@dragoertennis.dk
Mixturnering
Dragør Tennis har lejet nogle baner i KTK og indbyder til mixturnering d. 11. marts kl. 15-18.
Turneringen har plads til max 9 par. Pris pr. person er 100 kr. Og tilmelding sker via halbooking.
Mallorca
Grundet skader er der p.t. 2 ledige pladser til Mallorca-turen. Så går du med drømmen om at
tyvstarte grussæsonen, så skynd dig at skrive en mail til formand@dragoertennis.dk
For yderligere info dragoertennis/nyheder/andet/
Aktivitetsdag
Hvert år tropper en trofast skare op for at fjerne spindelvæv og ukrudt; gøre rent; male og pudse
klubhus og anlæg. Jo flere vi møder op, jo lettere og morsommere bliver arbejdet, som i år finder
sted mandag d. 17. april kl. 10.00.
Efter endt arbejder byder klubben på frokost.
Standerhejsning
Finder i år sted søndag d. 23. april kl. 14.00
Dragør Tennis og KTU
Ved en netop afholdt generalforsamling i KTU har Dragør Tennis fået en plads i bestyrelsen, idet
formandsposten er gået til Joakim Thörring. Joakim overtager ”embeddet” efter Boris Michailoff,
som efter 40 år på posten har valgt at give stafetten videre.
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Således har Dragør Tennis viftet med flaget i såvel KTU som Dansk Tennis Forbund, hvor Joakim
ligeledes er blevet en del af bestyrelsen.
KTUs bestyrelse består i dag af:
Joakim Thörring, DT (Formand)
Birthe Andersen, KTK (Næstformand, kasserer)
Catherine Ørbeck Riis, B93 (Bestyrelsesmedlem)
Karin Nielsen, KFUM (Bestyrelsesmedlem)
Merethe Christensen, KB (Bestyrelsesmedlem)
Vibeke Samuelsen, HIK (Bestyrelsesmedlem)
Christophe Johansen, KB (Bestyrelsesmedlem)
Dragør Tennis ser frem til samarbejdet med KTU, og ønsker samtidig Joakim tillykke med valget.
Generel information
Skulle du have brug for at komme i kontakt med Bestyrelsen i Dragør Tennis, så kan de kontaktes på
følgende mailadresser:
Formand:
Næstformand:
Kasserer
Seniorformand:
Ungdomsformand
Sekretær
Baneformand

Jens Hollesen
Steen Jørgensen
Per Henriksen
Jim Guldbrandsen
Lene Graa Jennum
Charlotte Thörring
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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