
Beretning til Generalforsamlingen 2019   

 

Velkommen til Dragør Tennis ordinære generalforsamling og velkommen til dig Finn 
og tak fordi du vil deltage og styre slagets gang. Jeg ved ikke om der er andre forslag til 
dirigent? 

Finn Herche tager ordet… 

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 også selvom det 
udviser et underskud. Rigtig mange unge, seniorer og ældre har været på 
træningsholdene. Vores ændrede tilmelding og betalingsmetode for bl.a. aktiviteter 
og medlemsskaber er efterhånden kørt så godt ind, at mange rutiner er blevet 
nemmere.  

Vore trænere har haft et travlt år med masser af træning på vores anlæg gennem hele 
sommersæsonen. Men det har også været en noget forvirret og besværlig 
vintersæson. Vores trænere har styrtet rundt mellem 6 forskellige træningssteder, 
nemlig i Tåstrup, Brøndby, Vallensbæk, Hollænderhallen, Nordstrandsskolen og 
ProTreatment bare for at kunne give så mange træning som muligt, men alligevel 
måtte vi konstatere, at vi ikke kunne få nok indendørs og brugbare tennisbaner. Vi 
måtte sige nej til mange, der ønskede træning. Et problem der betød manglende 
indtægt for vinteren. En hal med indendørs tennisbaner er et must, hvis ikke også 
denne idrætsgren langsomt skal forsvinde fra Danmarkskortet her i Dragør. 

Den 15. 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 22. 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 2018 hejste Jim Guldbrandsen 
flaget til standerhejsningen. 
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I april måned var der igen træningslejr på Mallorca med rekord mange deltagere med 
masser af træning til de ivrige spillere, der ønskede at skyde sæsonen godt i gang.  

Lørdag den 5. maj 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 flere nye medlemmer. Tennissportens dag 
afholdes i år lørdag den 4. 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. Marian og Torben har sagt ja til også i år at stå for 
fødselsdagsturneringen.  

Ungdomsafdelingen har haft et af de bedste år nogensinde. Vi er i alt 184 børn og 
antallet er igen steget blandt de yngste, som igen i år udgør den største gruppe.  

For første gang blev sommertræningen tilbudt som tennisskole for at tilbyde en mere 
målrettet træning til børnene, hvilket blev vel modtaget. Anlægget har denne 
sommer været fyldt med tennisglade børn, om det har være træning eller Sommer 
camps.  

Det gode vejr og vores dedikeret trænerteam skabte de optimale rammer for vores 3 
ugers Sommer camp, som slog alle rekorder deltagerantal. Der har på de 3 uger 
deltaget 144 børn, hvoraf 1/3 ikke var medlemmer. En kæmpe succes med mange 
positive tilbagemeldinger.  

Vintertræningen er som tidligere år foregået i Hollænderhallen, Dragør Skole Nord og 
for boblerne primært i ProTreatment, og cheftræner Søren og hans stab har givet 
børnene den bedste træning taget forhold og tidspunkt i betragtning.  

I sommeren stillede vi i 5 rækker fra U10 – U16. Vores U14-drenge deltog i A-rækken, 
og spillede sig til en super flot 3. plads ved sjællandsmesterskaberne med spillerne 
Oliver Lauritsen, Christian Holte, Oliver Dehn-Christoffersen, Emil Remsted og August 
Homark Hansen.  

I vintersæsonen har vi stillet med 3 hold. Stor tak til vores holdkaptajner, Siska 
Mawarsari, Niels-Henrik Bjørn, Søren Søgaard og Helene Ankerstjerne for 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 12 børn tilmeldte sig.  
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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 der blev blandt juniorerne fundet nye klubmestre.  

Årets klubmester blev: 
U8 – Madeline Dehn-Christoffersen                                                                                    
U10 – Sebastian Lauritsen 
U12 – Asta Jørgensen                                                                                                              
U14 – Emma Unnesholm 
U14 – Emil Remsted  

Den gode træning har afstedkommet at Dragør Tennis i dag er repræsenteret i U10-
Sølv med Sebastian Lauritsen og U12 drenge-Top20 med Emil Remsted i henhold til 
DTF’s rangliste. Stor deltagelse til Tennis Øst Mesterskaberne både ind og ude, hvor 
Oliver Lauritsen og Oliver Dehn-Christoffersen vandt guld i double.  

Det har generelt været et rigtig godt tennis år med mange gode arrangementer 
såsom tennissportensdag, Sommer Camps, fællesture med holdene, Day camp og 
træningslejr for boblerne til Båstad. Vores tilbagevendende juleturneringen havde 
stor deltagelse af mange børn, der spillede med et familiemedlem. På hjemmesiden 
og Facebook lægger vi kamp referater, billede og andre informationer op, så alle 
interesserede kan følge med.  

Tilbage er der kun at sige et STORT tak til vores tennischef Søren og hans stab for 
deres engagement, og for altid give vores børn en tennisoplevelse og sørger for at de 
bliver udfordret.  

Tak til dem som har givet en hånd med i løbet af året, og en speciel stor tak til 
Jeanette Søgaard for en stor indsats i ungdomsudvalget.  

Ungdomsformandens beretning vil være at finde på hjemmesiden fra i morgen. 

 
Seniorafdelingen afholdt igen i år de traditionsrige klubmesterskaber, hvor man havde 
mulighed for at stille op i forskellige singlerækker og doublerækker. Det blev til 23 
rækker og 153 kampe. 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 2018’s klubmestre, men de 
fremgår af årsregnskabet.  

 

Flere spillere deltog ligeledes i individuelle turneringer samt i flere holdtuneringer. 

I holdtuneringerne blev det til: 

2 førstepladser, 1 andenplads, 1 tredjeplads, 2 fjerdepladser og en femteplads. 

I de individuelle turneringer vandt Tobias Schmidt Dragør Cup i HS. I Tennis Øst 
mesterskaberne vandt Joakim Thörring og Torben Jagd HD i A-rækken og Joakim 
Thörring HSA i VET +50. 

Finaleweekenden blev afholdt i en fantastisk stemning og med som altid mange 
deltagere til 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.  

 

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

• Aktivitetsdag mandag den 22. april kl. 10-13  
• Standerhejsning søndag den 28. april kl. 14  
• Tennissportens dag lørdag den 4. maj kl. 11-13. 
• Træningsopstart mandag den 29. april   
• Fødselsdagsturnering den 5. juni hvor klubben bliver 93 år  
• Sommerferietennisskole i uge 27, 28 og 32. 
• Dragør Cup den 21 – 23 juni. 
• 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. Halbookningen har i år fået 
et nyt udseende, som gerne skulle gøre det nemmere at tilmelde sig de forskellige 
tilbud. 
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På generalforsamlingen i marts 2015 blev det vedtaget, at vi skulle have 2 baner mere, 
såfremt der kunne opnås en finansiering af en del af udgiften. Man ansøgte og fik 
bevilliget en kommunegaranti på kr. 400.000 til brug for optagelse af lån til hjælp med 
udgiften til de 2 baner. 

Den 1. august 2015 overtog jeg formandsposten. Vi havde på dette tidspunkt restancer 
på mindst kr. 100.000 samt et anlæg, der trængte til en større opdatering. 

Bestyrelsen smøgede ærmerne op og i løbet af de efterfølgende 3 år blev der taget fat 
på mange opgaver og udfordringer. 

Vi fik ændret, så man betalte samtidigt med, at man tilmeldte sig træning, events m.m. 
Dette betød, at restancerne stort sent er ikke eksisterede og samtidigt lettede det 
kasserens arbejde, så han ikke længere skulle rykke de mange, der ikke betalte. 

Den gamle beton slåmur blev slået ned og det store asfaltareal med de mange 
vandpytter blev gravet op. Vi fik en ny super slåmur med en tilhørende minibane og 
som i dag bliver brugt af mange medlemmer i alle aldre. 

Vi fik sat 2 nye døre op til banerne 1 og 2. 

Vi fik 2 nye baner og 3 U10 baner til ca. samme pris, som der lå tilbud på for kun 2 
baner og Ole fik lavet de populære tilskuerbænke. 

Vi har malet og olieret vores bænke, flyttet lidt på placeringen af de hvide og røde 
kugler og malet stakittet rundt om bane 4. 

Vi har fået en øl- og vandordning som fungere til stor glæde for de mange medlemmer. 

Deltagerantallet til Mallorcaturen er næsten tredoblet og turen i år blev udsolgt på 
rekordtid. 

Alt dette har vi fået UDEN at optage det lån på kr. 400.000 ,som man fandt nødvendigt 
på generalforsamlingen i 2015 og vi har i samme periode forøget vores indtægter med 
mere end kr. 400.000 om året. 

Den ændrede betalingsmetode har betydet, at vores pengestrøm skal tilpasses, så 
klubben får en mere flydende likviditet. Vi havde spørgsmålet om at ændre medlems-
betalingerne til den 1. januar oppe at vende på bestyrelsesmødet den 24. januar 2018, 
men valgte at vente til spørgsmålet om den lovede hal skulle op på en ekstraordinær 
generalforsamling. Da vi bl.a. ikke kunne tilbyde vintertræning til alle dem, der gerne 
ville og da vi ikke kunne få nok og egnede indendørsbaner blev indtjeningen for 
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vintertræningen mindre end budgettet. Derfor var det nødvendigt at få ændret 
medlemsbetalingerne til den 1. januar. Dette har vi så bedt medlemmerne om at 
hjælpe os med. Per vil komme nærmere ind på det under gennemgang af regnskabet. 

 

Jeg skal nu komme nærmere ind på hal- og banestatus. 

På den ekstraordinære generalforsamling den 12. oktober 2016 blev følgende 
vedtaget 

”Generalforsamlingen giver hermed Bestyrelsen mandat til at indgå alle nødvendige 
aftaler for opførsel af ny indendørshal. I henhold til Dragør Tennis’ vedtægter kan 
medlemmerne ikke hæfte for andet end deres kontingent”.  

Bestyrelsen har igennem de seneste år forhandlet med kommunen om klubbens 
fremtid og muligheden for at bygge en hal. Der har været skrevet meget i Dragør Nyt 
af journalister og debatteret livligt på Facebook. 

Status er således i dag fortsat, at klubben endnu ikke har en afklaring på tilladelse til at 
bygge en tennishal. Samtidig står klubben overfor et politisk ønske om at flytte 
anlægget væk fra Engvej. Faktum er, at klubbens kontrakt med kommunen udløber i 
2028, og bestyrelsen kan ikke svare på, om vores klub får lov til at blive på Engvej – 
eller om vi bliver tvangsflyttet.  

Selvom man har kunne læse i flere medier, at det har været klubbens eget ønske at 
flytte op til Hollænderhallen, så er det nu ikke helt korrekt. Bestyrelsen ønsker 
naturligvis, at vi først og fremmest forbliver på Engvej og så bygger en hal oppe ved 
Hollænderhallen. De seneste lokalplansændringerne for Engvej betyder nemlig, at vi 
ikke længere må bygge en tennishal ved siden af vores eksisterende baner og anlæg 
på Engvej. 

Efter flere års forhandlinger er situationen i dag, at Bestyrelsen udelukkende 
forhandler om placering af en tennishal ved Hollænderhallen. Klubben har fået tildelt 
en kommunegaranti, som betyder, at vi kan optage lån til byggeriet meget billigt. Det 
er et stort skridt i den rigtige retning, men tilbage står at udpege et areal.  

Det er korrekt, at klubben tidligere har forhandlet med kommunen, om at flytte hele 
anlægget mod en fuld finansieret genetablering af både baner og finansiering af en 
tennishal ved Hollænderhallen. Men dette var for at imødekomme en tvangsflytning 
inden 2028 og for at opnå en fremtidssikret løsning for Dragør Tennis.  En sådan aftale 
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med kommunen vedrørende flytning af hele anlægget skal i givet fald godkendes af 
medlemmerne på en generalforsamling. Men dette scenarie er ikke længere aktuelt, 
blandt andet fordi kommunen ikke engang kan anvise et areal til vores tennishal. Det 
er i sidste ende op til kommunen, om den vil flytte tennisklubben fra Engvej eller ej.  

På seneste kommunalbestyrelsesmøde den 30.01.2019 blev tennishallen atter sparket 
til et hjørne. Meningen var ellers, at der på mødet skulle stemmes om at placere 
tennishallen på boldklubbens gamle grusbane. Men der var ikke politisk opbakning 
eller vilje til at stemme det igennem på grund af protester fra blandt andet 
boldklubben. I stedet vedtog kommunalbestyrelsen, at der nu skal udarbejdes en 
helhedsplan for Hollænderhallens område. En plan, hvor samtlige sportsklubber nu 
skal komme med indspark og ønsker til udvikling af området.  

P.t ved vi ikke hvor længe disse drøftelser kommer til at vare, men det har i hvert fald 
udskudt beslutningen om placering af hallen. Den nærmeste fremtid vil vise om der er 
tilstrækkeligt politisk mod til at udpege et areal, hvor vi kan placere en hal, således at 
vores ca. 500 medlemmer også har mulighed for at dyrke deres sport om vinteren. 

Vores fremtid er kaotisk. Hvis vi bliver på Engvej, kan vi risikere, at der rundt om 
anlægget bygges 2-3 etages bygninger. Hvor hyggeligt vil det være og hvad med de 3 
års byggerod der kommer i den forbindelse. 

I 2028, når vores aftale udløber, ved vi ikke om kommunen er under administration, 
Om der er anlægsstop, Om vi er lagt sammen med Tårnby eller hvad ved jeg. 

MEN en ting ved vi, at hvis vi ikke snart finder en fremtidssikret løsning for Dragør 
Tennis er der en alvorlig risiko for at vi ender som svømmeklubben, En klub uden 
medlemmer, uden udendørs anlæg, uden hal med indendørs tennisbaner, ja kort sagt 
en klub uden fremtid, en klub der er slettet fra landkortet.  

Derfor er det vigtigt, at bestyrelsen fortsætter det arbejde, den er begyndt på og vi 
finder en løsning, som når den er så klar som man nu kan opnå med den 
kommunalbestyrelse der er i Dragør, kan forelægges medlemmerne på en ekstra 
ordinær eller ordinær generalforsamling til vedtagelse eller forkastelse. 

Endnu en gang husk 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.  

Som følge af at Kommunalbestyrelsen endnu en gang smider Dragør Tennis ned i deres 
store syltetøjskrukke, går jeg af som formand. Det er for mig særdeles utilfredsstillende 
at lægge så mange timer i arbejdet på at udvikle klubben for gang på gang blive mødt 
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af politikere, som ikke holder ord, som ikke er visionære og som ikke forstår 
vigtigheden af at kunne tilbyde nye og gamle borgere i Dragør mulighed for at dyrke 
deres sport under optimale forhold og endda som her hvor tennisklubben selv betaler 
for deres hal. 

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

Formandens beretning vil være at finde på hjemmesiden fra i morgen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


