Nyhedsbrev september 2018

Kære medlemmer,
Så er en aktiv udendørssæson ved at rinde ud. Lidt info om stort og småt:
Klubmesterskaberne 2018
Turneringen er ved at nå sine sidste runder, og mange finalister er ved at være fundet. Der venter
en travl weekend forud, hvor en masse semifinaler afvikles i weekenden d. 1. og 2. september.
Herefter følger den traditionsrige finaleweekend, lørdag d. 8. og søndag d. 9. september. I løbet af
de to dage har du mulighed for at se finalekampe i såvel ungdom-, senior- som veteranrækker.
Finaleprogrammet vil blive offentliggjort på klubbens website, såsnart som finalisterne er kendt.
Der vil traditionen tro være frokost begge dage, og ønsker du at spise med, så skal du blot skrive
dig på listerne, der er hængt op i klubben. Prisen per madbillet er kr. 85,00 og børn under 12 spiser
gratis med.
Halstatus
På møde i Kommunalbestyrelsen (KB) d. 30/8 blev det vedtaget, at der må bygges en tennishal ved
Hollænderhallen. Dragør Tennis har fået tildelt en kommunegaranti, som dækker anlægsudgifter
og byggemodningen. Arbejdet som nu ligger foran os er at finde endelig placering af hallen (i
samarbejde med forvaltningen), design af hal, godkendelse af økonomi, tilskud m.v. Dertil
kommer, at der skal laves en lokalplan og sidst – men så absolut ikke mindst – skal alle medlemmer
i Dragør Tennis forelægges planerne på enten en generalforsamling eller ekstraordinær
generalforsamling (afhængig af tidspunktet).
Det skal i samme ombæring nævnes, at der p.t. IKKE ligger nogen afklaring mht. vores placering på
Strandjægervej 31B. Chancerne for at blive på Strandjægervej er lige så store som risikoen for en
tvangsflytning inden vores kontraktudløb. Og endelig er der jo også den mulighed at vi får lov til at
blive liggende i al evighed.
Så p.t. koncentrerer vi os om at få en hal etableret. Der er lang vej endnu, men vi er da et skridt
nærmere J
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Hyg-ind – hver søndag resten af udendørssæsonen
Har du lyst til at spille lidt double om søndagen, så er der hver søndag resten af sæsonen afsat 2
baner til ”Hyg-ind”. Alle – uanset tennisniveau – er velkomne, og man tropper bare op for herefter
at blive sammensat i en double.
Initiativet er en social og sportslig begivenhed, hvis primære formål er at møde andre medlemmer
og dermed finde nye træningspartnere.
Arrangementet er fra kl. 10.00 – 12.00.
Wildcardene og Netrullerne
Dette tilbud er de øvede motionister. Netrullerne er for herrerne og Wildcardene er for kvinderne.
Skulle du have lyst til at spille double søndag eftermiddag, så send en mail til nedenstående:
Wildcardene: wildcardene@dragoertennis.dk
Netrullerne: netrullerne@dragoertennis.dk
Den mail skal sendes senest torsdag aften med henblik på spil søndag eftermiddag/aften. I mail
skal du oplyse medlemsnummer, således at der kan bookes baner.
Indendørstræning 2018/2019
Endelig har vi nyt vedr. Indendørstræningen, som vi uden at blinke kan fortælle har været et
mareridt at få planlagt. I foråret fik vi besked om, at KTK desværre ikke kunne afse baner til os på
de sædvanlige tidspunkter, og herefter har vi brugt sommeren på at op- og afsøge nye muligheder.
I den kommende indendørssæson vil træningen derfor finde sted i Hollænderhallen,
ProTreatment-hallen, Nordstrandskolen og Taastrup Tennishal. Ungdommen er tiltænkt de første
3 træningsfaciliteter, mens senior- og holdspillere må tage turen til Taastrup.
Som altid er banekapaciteten desværre begrænset, men Bestyrelsen har arbejdet hårdt for at sikre
samme antal banetimer, som tidligere år.
Træningen vil finde sted torsdage og søndage. Tilmelding er som altid bindende, og der vil blive
åbnet for tilmelding mandag d. 3. september. Tilmelding vil ske via halbooking.
En kasserer takker af
Efter mange års tro tjeneste har Per Henriksen valgt at forlade posten som kasserer i Dragør
Tennis. Derfor søger Bestyrelsen nu en person, som kan hjælpe os med:
- Den månedlige økonomirapportering
- Budgetplanlægning og årsregnskab
- Lønkørsel
- Bogføring
- Betaling af div. regninger og udlæg
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Hvert år honoreres kasseren med kr. 10.000 for sin indsats. Skulle ovenstående lyde som noget for
dig, så kontakt gerne formand, Jens Hollesen på formand@dragoertennis.dk. Og skulle du have
spørgsmål til jobbet, så kontakt Per Henriksen på kasserer@dragoertennis.dk
Bestyrelsen har forsøgt med andre konstellationer (fordeling af arbejsopgaver etc.), men det
vurderes at disse fortsat bør ligge hos én og samme person.
Vi håber meget, at der er ét af vores medlemmer, som har lyst til at yde noget frivilligt arbejde og
samtidig indtræde i Bestyrelsen.
BetalingsService
Når kontingentet 2019 skal sendes ud, skal vi gøre opmærksom på, at der vil blive pålagt gebyr for
opkrævninger, som sker via girokort. Dette er ikke et tiltag, som Dragør Tennis står bag, men
ganske enkelt et udtryk for, at Nets, som står for vores girokort, har skærpet deres prispolitik på
området.
Derfor skal vi på det kraftigste opfordre til, at du allerede nu tilknytter Dragør Tennis til din

BetalingsService. For at gøre dette, skal du benytte følgende oplysninger
PBS nr.: 04048636
Deb.gr.nr.: 00001
Kundenummer: Her skriver man sit medlemsnummer
Generel information
Skulle du have brug for at komme i kontakt med Bestyrelsen i Dragør Tennis, så kan
bestyrelsesmedlemmerne kontaktes på følgende mailadresser:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Seniorformand:
Ungdomsformand:
Sekretær:
Baneformand:

Jens Hollesen
Steen Jørgensen
Per Henriksen
Jim Guldbrandsen
Lone Remsted
Charlotte Thörring
Ole Jespersen

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

3

