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Kære medlemmer. 

 

Dragør Tennis har i mere end 10 år arbejdet på at opføre en tennishal, desværre uden held. Kommunen har i 

skrivende stund en lokalplansændring undervejs (77A), som vil fjerne muligheden for klubben i at opfører en 

tennishal på Engvej, hvor vi har ligget i snart 100 år. Denne ændring af lokalplanen blev foreslået primo 2017, 

umiddelbart efter tennisklubbens seneste forsøg på at opføre en tennishal bag bane 6 & 7 (Kommunens eget 

forslag).  

Vi har i bestyrelsen valgt at gøre indsigelse mod den nye lokalplan, og bedt om genforhandling af vores 

tinglyste aftale med kommunen, da den nye lokalplan væsentlig ændrer grundlaget i denne aftale, som 

Dragør Tennis har indgået med kommunen tilbage i 1999. Denne genforhandling er en del af aftalen. 

 

Bestyrelse arbejder fortsat på at finde en løsning på en tennishal, som kan sikre vores indendørstræning til 

alle vores aktive medlemmer. Men som et led i vores anmodning om genforhandling af aftalen med 

kommunen, har bestyrelsen taget klubbens nuværende situation op til overvejelse.  

 

Faktum er at klubben går en usikker fremtid i møde. Vi står overfor afgørende udfordringer.  

 

1) Lokalplanen er ved at blive ændret så klubben ikke kan opføre en tennishal ved Engvej. 

2) Aftalen med kommunen udløber i 2028, altså om 10 år. 

3) Når aftalen udløber er klubben ikke garanteret forlængelse på Engvej. 

4) Hvis klubben ikke opnår forlængelse skal klubben flyttes fra Engvej i 2028. 

5) Vi har i klubben ikke penge til at genetablere anlægget et andet sted, selvom kommunen udpeger en ledig 

grund. 

6) Der er desuden meget få steder hvor klubben kan placeres i fremtiden, hvis både hal og baner skal være 

det samme sted på sigt. Det kræver mindst ca. 15.000 kvm.  

 

Den politiske situation peger i dag i flere retninger. Der er hverken politisk flertal for at tennisklubben skal 

forblive på Engvej eller flertal for at klubben skal flyttes. Så det er ca. 50/50. Det er derfor ganske vanskeligt 

at forudsige hvad der sker om 10 år når aftalen med kommunen udløber, og det stiller klubben i en usikker 

situation. Klubben er desuden fastlåst idet vi ikke kan få lov at bygge en hal på Engvej. 

 

Bestyrelse har som konsekvens af den nuværende situation valgt at gå i dialog med kommunalpolitikkerne 

og være proaktive for at opnå en fremtidssikring af tennisklubben som også indebærer en tennishal, helst 

samlet. Bestyrelsen mener, at der er for risikabelt at vente til 2028 med at tage denne dialog og håbe på, at vi 

til den tid opnår forlængelse. Klubben ligger i dag på en attraktiv byggegrund som kommunen er 

interesseret i. Bestyrelsen har derfor tilbudt kommunen, at flytte op til Hollænderhallen. Til gengæld skal 

kommunen betale for genetableringen af hele vores eksisterende anlæg inklusiv klubhus m.v. og samtidig 

bidrage til finansieringen af en tennishal. Det er en afgørende forudsætning for en eventuel ny aftale.  
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Bestyrelse arbejder derfor på, at opnå en fornuftig fremtidssikring af klubben som åbner for nye muligheder, 

herunder etablering af tennishal, baner med lys m.v. Bestyrelse beklager naturligvis, at det ikke er muligt at 

garantere en fortsat beliggenhed på Engvej hvor vi har ligget i snart 100 år. Men vi må se i øjnene, at der er 

stor risiko for at klubben skal flytte om 10 år alligevel. Som følge heraf, ser bestyrelsen det som en 

altafgørende opgave at fremtidssikre tennisklubben, at få opført en tennishal og fjerne den usikkerhed der 

ganske langsomt vil indhente klubben i de kommende år.   

 

 

Bestyrelsen kan ikke på nuværende tidspunkt sige noget konkret om udfaldet af den igangværende dialog 

med kommunen. Der er ikke aftalt noget endnu eller besluttet noget politisk. Det kan muligvis også ende 

med, at klubben forbliver på Engvej i mange år endnu. Men en ting er sikkert, en tennishal er et afgørende 

element i en ny aftale med kommunen. Såfremt bestyrelsen opnår en fornuftig aftale med kommunen, vil der 

naturligvis blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling hvor medlemmerne for mulighed for at 

debattere og stemme.  

 

Vi håber på medlemmernes forståelse og vi står gerne til rådighed for spørgsmål.  

 

 

Mvh 

Bestyrelsen. 

 

       


