Nyhedsbrev januar 2019
Kære medlemmer,
Rigtig godt nytår og tennisår 2019! Vi håber, at 2019 bliver lige så godt som 2018 med masser af
aktivitet på anlægget og god udnyttelse af banerne – nye som gamle.
Året 2018 er lukket, og dermed er det også tid til at gøre økonomisk status for DT. Årsregnskabet
vil blive gennemgået i detaljer på den forestående generalforsamling, men kan i hovedtræk
beskrives som følger:
 Regnskab 2018 kommer ikke til at være positivt, årsagerne er mange og bestyrelsen er i gang
med at kigge nærmere på tallene og mulighederne i 2019. Klubben er dog ikke i økonomisk
krise
 Vores likviditet er presset, da udgifterne har taget en ufordelagtig forskydning i forhold til
kontingentindtægter og betaling for træning i april/maj måned. Et forhold der er kommet for
at blive.
Dette vil Bestyrelsen gerne gøre op med og står derfor overfor følgende to valg:
 Indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling, hvor muligheden for en kassekredit stilles til
afstemning
 Der indkaldes til ekstraordinær Generalforsamling for at ændre kontingentbetaling fra april til
januar og tilsvarende for medlemskabsperioden
Med den ordinære Generalforsamling lige rundt hjørnet (afholdes onsdag d. 27. februar kl. 19 i
Hollænderhallen), anser Bestyrelsen det for usandsynligt, at en ekstraordinær Generalforsamling
kan gennemføres inden, og Bestyrelsen vil derfor på Generalforsamlingen fremsætte forslag om at
kontingent betaling rykkes frem til januar, hvor man skal betale medlemskab for kalenderåret.
Nærmere om dette forslag når detaljer er bearbejdet og fremlægges til orientering inden
Generalforsamlingen.
Samtidig vil Bestyrelsen stille til forslag, at der sker en forhøjelse af kontingentet 2019 for såvel
aktive som passive medlemmer. Sidste kontingentstigning var fra 2015 til 2016 og vil således blot
være et udtryk for en økonomisk tilpasning i forhold til prisudviklingen.
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Men dette ændrer selvfølgelig ikke ved, at Dragør Tennis skal have udlignet den negative likviditet
i februar/marts og således kommer der hermed en opfordring til klubbens medlemmer:
Alle medlemmer af Dragør Tennis opfordres til at betale deres kontingent allerede i januar 2019
Dette giver flere fordele: man sparer kontingentstigningen, og ikke mindst så hjælper man Dragør
Tennis med likviditeten. Såfremt en kontingentstigning vedtages på den kommende
generalforsamling, vil stigningen det derfor først få betydning ved kontingentbetalingen i 2020, for
alle dem der følger vores opfordring og betaler tidligt og inden 27. februar.
Det vil være muligt at betale kontingent 2019 fra mandag d. 14. januar, man behøver ikke at vente
til slut februar.
Ligeledes for at forbedre vores likviditet, forventes træningsprogrammet offentliggjort 1. februar,
og Bestyrelsen håber, at mange vil bakke op om det omfangsrige træningsprogram og tilmelde sig.
Tilmelding fortsætter selvfølgelig, at man har betalt kontingent.
Samtidig skal vi opfordre til, at vores medlemmer tilmelder deres kontingent Betalingsservice, idet
fremtidige opkrævninger per girokort vil blive pålagt et gebyr. Dette skyldes Nets’ politik på
området.
Såfremt du ønsker at tilmelde dit kontingent Betalingsservice, så skal du benytte følgende info:
 PBS nr.: 04048636
Deb.gr.nr.: 00001
Kundenummer: Her skriver man sit medlemsnummer
(OBS! Vælger du at indbetale dit kontingent tidligt for at hjælpe Dragør Tennis, så husk at
ændre/slette det i Betalingsservice, hvis det allerede er tilmeldt betaling i april).
Bestyrelsen håber, at rigtig mange vil følge vores opfordring, så klubben ikke skal på lånemarkedet
og i stedet benytte energien til at gøre vores klub endnu bedre.
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:
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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
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