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Velkommen til Dragør Tennis ordinære generalforsamling og endnu engang velkommen 
til dig, Hans og tak fordi du vil deltage og styre slagets gang.  

Jeg vil gerne starte med at præsentere bestyrelsen: Steen Jørgensen er næstformand, Per 
Henriksen kasserer, Lone Remsted ungdomsformand, Charlotte Thörring sekretær, Ole 
Jespersen er formand for bane- og klubhus og Jim Guldbrandsen, formand for 
seniorudvalget. 

Stor tak vores sponsorer. Til Kirop ( Hans Østergaard ), Meny ( Mølleren ) og 
Investeringsselskabet Micasa  (  Sanse Hollesen  ) og til Revisionsfirmaet Gutfeldt for jeres 
opbakning til tennisklubben. 

Regnskabet, vil jeg ikke komme nærmere ind på her, det vil Per gøre om lidt, men jeg kan 
sige at bestyrelsen er tilfredse med det økonomiske resultat. Vi har øget vort medlemstal 
og rigtig mange unge, seniorer og ældre har været på træningsholdene. Vores ændrede 
tilmelding og betalingsmetode for bl.a. aktiviteter er efterhånden kørt så godt ind, at 
mange rutiner er blevet nemmere. Noget af det som vi vil se nærmere på i 2018 er, at få 
alle medlemmerne til at tilmelde sig betalingsservice med hensyn til fornyelse af 
medlemsskaber. Vi har om året en udgift til nets på ca. kr. 5 – 6.000, som vi kan spare, 
hvis medlemmerne tilmelder sig denne betalingsservice. 

I ungdomsafdelingen skete der i efteråret en udskiftning i ungdomsafdelingen, hvor Lene 
Graa Jennum trak sig og Lone Remfeldt sagde ja til at overtage formandsposten. Først og 
fremmest tak til Lene for hendes store indsats med at fortsætte udviklingen af en 
ungdomsafdeling i vækst, men også en stor glæde over, at Lone sagde ja til at tage over. 
Bestyrelsen glæder sig til samarbejdet med Lone.  

Ungdomsafdelingen har igen haft et godt år. Vi er i alt 176 børn og antallet er igen 
steget blandt de yngste som idag udgør den største gruppe.  

Træningen i sommerhalvåret er foregået som de tidligere år, hvor børnene har 
trænet fra efter skoletid til kl 18 mandag til torsdag. I dette tidsrum har vores 
anlæg været fyldt med glade og tennisinteresserede børn.  

Vintersæsonen er primært foregået i Hollænderhallen, Dragør Skole Nord og for 
boblerne også i ProTreatmenthallen. Det har også været svært at tilbyde en 
optimal indendørs træning i denne vinter pga. manglende tider de forskellige 
steder og skæve tidspunkter. Trods forhold og skæve tider har vores cheftræner 
Søren og hans stab alligevel sørget for, at alle vores børn har fået en god træning, 
så alle kommer igennem vintersæsonen med en masse tennis.  

I sommeren stillede vi op i 6 rækker fra U8 – U16 som er et hold mere end sidste 
år, og vi fik vores første U12 sjællandsmestre med spillerne Emma Unnerholm, 
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Clara Ankerstjerne, Oliver Dehn og Emil Remsted. I vintersæsonen har vi stillet 
med 4 hold. Stor tak til vores holdkaptajner, Siska Mawarsari, Søren Søgaard, 
Camilla Vendelbo Hagensen og Helene Ankerstjerne for at deres indsats. 
Holdturneringerne skaber noget godt socialt, bidrager til fællesskabet, og giver 
børnene en god kamptræning i trygge rammer.  

Vi havde fælles tur til Sjællandsmesterskaberne i Skum, hvor 6 børn tilmeldte sig.  

Klubben afholdte igen Dragør Cup i maj med stor succes. Det hele blev afholdt 
over en weekend hvor der var mange spillere tilmeldt, god stemning og gode 
kampe.  

Successen med afholdelse af klubmesterskaberne sammen med seniorerne blev 
gentaget, og trods det dårlige vejr lykkedes det alligevel at få spillet alle kampene.  

Årets ungdomsklubmestre finder I på sidste side i regnskabet. 

Den gode træning har afstedkommet at Dragør Tennis i dag er repræsenteret i 
U10-Bronze med Sebastian Lauritsen og U12 drenge-Top10 med Emil Remsted i 
henhold til DTF’s rangliste.  

Der er mange gode arrangementer i løbet af året, såsom tennissportensdag, 
sommer camps, fællesture med holdene, træningslejr for boblerne til Båstad og 
vores tilbagevendende juleturneringen. På hjemmesiden og Facebook lægger vi 
kampreferater, billede og andre informationer op, så alle interesserede kan følge 
med.  

Et STORT tak til vores tennischef Søren og hans stab for deres engagement, og for 
altid give vores børn en tennisoplevelse og sørge, for at de bliver udfordret.  

Som før nævnt har Lone Remsted overtaget formandsskabet fra Lene Graa 
Jennum i begyndelsen af december. For at ungdomsudvalget ikke kun skulle bestå 
af to personer, er det med glæde at kunne fortælle, at Jeanette Søgaard har valgt 
at træde ind i udvalget. Tak Siska Mawarsari for stadig at være en del af udvalget 
og tak til alle dem som har hjulpet til i løbet af året på forskellige måder.  

Ungdomsformandens beretning vil fra i morgen være at finde på vores hjemmeside under 
ungdom. 

Vore trænere har haft et travlt år.  

Der har stort set været fyldt godt op på alle senior hold i løbet af både udendørs og her i 
indendørssæsonen. Ja, på nogle hold var der over booket. Det er dejligt positivt, at der er 
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så mange som har lyst til at træne i vores fantasiske klub. En masse nye kom på træning 
og fik et godt skub frem til at komme godt i gang. Vintertræningen i år har budt på nye 
træningsmoduler til stor glæde for deltagerne. Et flot engagement fra vores trænere. 

Søren Bäcklund siger, det er en sand fornøjelse at stå på banen aften efter aften og være 
sammen med gode dejlige mennesker som brænder for tennissen. Timerne går hurtigt og 
hyggeligt, når der kæmpes, løbes og arbejdes med sved på panden. 

Der er en ualmindelig fantastik stemning på banen lige fra de helt små til de lidt større 
motionister. Træning er for alle aldre og niveauer.  

Også her en stor tak til hele vores fantastiske trænerteam med Søren Bäcklund som 
tennischef.  

Den 16. april var der indkaldt til arbejdsdag, og mange var mødt op for at hjælpe til med 
at klargøre klubhuset og anlægget til sæsonstart. Der blev som altid taget effektivt hånd 
om opgaverne og traditionen tro spist pizza og drukket vand og øl på terrassen efter endt 
arbejde. Tak til alle dem, der gav en hånd med.  

Søndag den 23. april holdt vi standerhejsning og her bød Bestyrelsen velkommen og 
programmet for sæsonen blev præsenteret, folk fik hilst på hinanden og vi fik spist frokost 
sammen. Alt i alt en god start på sæsonen.  

I april måned var der igen træningslejr på Mallorca hvor der var masser af træning til de 
ivrige spillere der ønskede at skyde sæsonen godt i gang. I øvrigt er der 2 ledige pladser 
tilbage til dette års Mallorca-tur, hvis der er nogen, der har lyst til at deltage. Er der nogen 
der ønsker oplysninger om turen er I meget velkommen til at henvende jer til mig. 

Lørdag den 30. april fejrede vi Tennissportens dag - også kaldet åbent hus - hvor trænere 
og bestyrelsen sørgede for at de fremmødte fik en god tennisoplevelse med træning for 
både børn og voksne –og klubben fik igen et par nye medlemmer. Tennissportens dag 
afholdes i år lørdag den 5. maj, og vi vil gerne opfordre generalforsamlingen til at give 
invitationen videre til venner og familie.  

Fødselsdagsturneringen blev afviklet på dagen den 5. Juni, hvor Marian og Torben som 
altid havde gjort meget ud af det, med højt humør, god stemning, mange gode kampe, 
præmieoverrækkelse og spisning. Jeg håber, at Marian og Torben også i år vil stå for 
fødselsdagsturneringen.  
 
Igen i år afholdt vi de traditionsrige klubmesterskaber, hvor man havde mulighed for at 
stille op i 10 forskellige singlerækker og 11 doublerækker. Deltagerantallet vurderes til at 
være det samme som de forrige år, men med en vis forskubning i aldersrækkerne. Således 
var Veteranrækkerne i år lidt tyndt besat, hvorimod flere seniorrækker overgik de tidligere 
år. 
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Det vil være for omfangsrigt at nævne og hædre alle 2017’s klubmestre, men de fremgår 
af årsregnskabet.  

Finaleweekenden blev afholdt i en fantastisk stemning og med rekordhøjt deltagerantal 
ved frokosten. Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke de lokale butikker: 
Charlotte R, East of Copenhagen og Dragør Bio for den økonomiske håndsrækning i 
forbindelse med dette års præmier.  

Der har også været afholdt nogle Fredagsmix-aftener med doubler og grillmad samt en 
enkelt lørdagsmix i KTK. Nogle særdeles hyggelige eftermiddage og aftener, som også i år 
vil blive gentaget. 

Vi vil gerne fokusere endnu mere på motionister og også gerne de nye medlemmer i 
klubben. Derfor er Felix indtrådt i seniorudvalget med netop det formål for øje. 

Inden længe er en ny sommersæsonen skudt i gang og vi vil her informere om nogle af de 
kommende aktiviteter.  
 

• Aktivitetsdag søndag den 15. april kl. 10-13  
• Standerhejsning søndag den 22. april kl. 14  
• Tennissportens dag lørdag den 5. maj kl. 11-13 
• Træningsopstart mandag den 30. april   
• Fødselsdagsturnering den 5. juni hvor klubben bliver 92 år  
• Sommerferietennisskole i uge 27, 28, 31 og 32. 
• Dragør Cup for ungdommen arbejder vi på at få en termin til. 
• Dragør Cup den 18. – 24. juni for seniorspillere (kat 3), HS + DS 
• Dragør Double Cup den 25. august for seniorspillere (kat. 3), HD 
• Klubmesterskaberne starter i august, og finalerne afvikles medio september.  

 
Alle vores planlagte aktiviteter kan I se på vores hjemmeside, på opslag i klubhuset og vi 
sender løbende Nyhedsmails ud til alle de medlemmer, der har opgivet mailadresse i 
bookingsystemet. Husk at checke jeres medlemsoplysninger på Halbooking, så de er helt 
up-to-date. Det er vigtigt, at I alle har jeres mailadresser tilgængelige på jeres side i 
Halbookningen, hvis I vil følge med i nyheder og events. 
 
Vores sodavand og øl ordning, som jo er blevet rigtig godt modtaget af medlemmerne, vil 
vi fortsætte med igen i år.  
 
Sidst på sæsonen fik vi langt om længe etableret 2 nye baner og 3 U10 baner som vi glæder 
os meget til at tage i brug ved sæsonens start i år. Rundt om de nye baner blev der lavet 
en jordvold af det afgravede jord. Vi indkøbte 200 kirsebærlauerbær buske, som ihærdige 
medlemmer gravede ned en lørdag formiddag. Tusind tak for hjælpen. 
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En af de ting som har fyldt meget over vinteren og stadig gør det, er ønsket om at få en 
hal med indendørsbaner. Flere af jer har formodentlig fulgt med på vores hjemmeside 
samt i lokalaviserne og set hvilke problemer vi er oppe i mod.  

Der er stadig ikke nogen afklaring, men vi er fortsat i dialog med kommunen. Når der er 
noget mere fast at tage stilling til, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær 
generalforsamling. 

Husk nu at brug hjemmesiden flittigt. Det er her man tilmelder sig til aktiviteterne, 
træningen og betaler for dem. Og det er også her nyheder og tilbud bliver lagt ud til 
medlemmerne.  

Så vil jeg gerne sige tak til mine bestyrelseskollegaer - tak for det arbejde I ligger i klubben. 
Tak til vores trænerteam med Søren Bäcklund i spidsen, udvalgsmedlemmer, 
holdkaptajner, revisorer, Esther og Søren Espersen for en flot arbejdsindsats og et godt 
samarbejde.  

 


