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Dragør Tennis 
 
Dato/Tid  2019-02-27, kl. 19.00 
 
Sted   Hollænderhallen, Mødelokale 3+4 
 
Deltagere  Bestyrelsen: 
   Jens Hollesen (Formand), JH 
   Per Henriksen (Kasserer), PEH 
   Lone Remsted (Ungdomsudvalg), LR 

Ole Jespersen (Bane og klubhus), OJE 
   Charlotte Gottlieb Thörring (Sekretær), CGT 

Afbud fra bestyrelsen: 
Steen Jørgensen (Næstformand), SJ 
Jim Guldbrandsen (Veteran-seniorudvalg), JG 
77 medlemmer 

 
1. Valg af dirigent 
 
Finn Herche blev valgt som dirigent og konstaterede efterfølgende, at 
Generalforsamlingen var indkaldt rettidigt 3 uger før på hjemmesiden, via mail og 
Dragør Nyt. Dermed blev Generalforsamlingen erklæret for gyldig.  
 
 
2. Formandens beretning 
 
Formanden aflagde beretning om årets begivenheder i Dragør Tennis, elite-, 
senior- og ungdomsafdelingerne. Der blev i beretningen også rettet tak til vores 
sponsorer, diverse holdkaptajner, trænerstab og de mange frivillige, der giver et 
nap med i løbet af året.  

Formandens beretning blev godkendt. 

Note: Formandens beretningen samt ungdomsafdelingens beretning kan findes på 
klubbens hjemmeside under: ”Om os / Beretninger” 
 
 
3. Godkendelse af det reviderede regnskab 
 
PEH gennemgik det reviderede regnskab for 2018. 
 
Regnskabet viste et underskud på kr. 98.679 
 
Spørgsmål fra salen: 
 
Spg: Da vi har fået flere baner, stiger aktivitetstilskuddet så?  
 
Svar: Nej, aftalen med kommunen er, at vores aktivitetstilskud er baseret på 5 
baner.  
 
Spg: Hvorfor er omkostningerne til det ekstra antal baner steget med hele kr. 
100.000? 
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Svar: Der har på grund af den gode varme og tørre sommer været brugt 
væsentlig mere tid og dermed lønninger på den løbende klargøring af baner. 
Derudover er der brugt penge på udstyr til de nye baner samt generelle 
forbedringer af hele anlægget i foråret. 
 
Spg: Likviditet er næsten det samme i 2017 som 2018. Hvorfor har Bestyrelsen 
ikke meldt vagt i gevær noget tidligere mht. likviditet? 
 
Svar: Oktober måned viste regnskabsrapporten, at der med stor sandsynlighed 
ville blive negativ kassebeholdning i starten af 2019 indtil kontingentbetalinger 
for 2019 kom ind. Forskellige løsninger og mulige besparelser blev diskuteret 
herefter. 
 
Spg: Hvor tit bliver der lavet regnskaber? 
  
Svar: Det gøres på månedsbasis. Det anbefales, at den nye bestyrelse i højere 
grad bringer likviditetsregnskaber ind i den daglige drift.  
 
PEH forklarede salen omkring kassekredit-problematikken – at Dragør Tennis ikke 
kan opnå en kassekredit, da dette ikke står i vores vedtægter. 
 
Spg: Tilmelding til træning – det fremstår stadig som om man kan tilmelde sig 
træning.  
 
Svar: CGT tjekker op om halbooking skal opdateres.  
 
Spg: Hvornår var bestyrelsen opmærksomme på at 2019 ville give et underskud?  
 
Svar: Det kunne ikke besvares på stående fod. (Note: efter generalforsamling: 
De første varsler kom i september måned i regnskabsrapporten for denne 
måned).  
 
Spg: Er det ikke et voldsomt stort boldindkøb?  
 
Svar: Korrekt. Hele vores forbrug og boldindkøb er under revision, og der pågår 
p.t. forhandlinger med leverandører.  
 
Spg: Hvad dækker kontorartikler over?  
 
Svar: Langt største delen stammer fra gebyrer (eksempelvis Nets).  
 
Spg: Hvad dækker udgiften til mødeaktivitet over?  
 
Svar: De månedlige møder samt den middag, som DT afholder hvert år for 
Bestyrelse, trænere samt banemænd. I 2018 var der rekordstort tilmelding. 
 
Modtagne spørgsmål:  
Spg: Hvordan forklares et fald i udgiften til ”vand, el, gas og revovation” på kr. 
28.000 fra 2017 til 2018, nu hvor vi ved at sommeren 2018 har været ekstrem 
varm og vi har haft et stort vandforbrug. Hvis der ikke hensættes til en ekstra 
regning i 2018 regnskabet skal der vel budgetteres med et merforbrug i 2019 
budget? 
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Svar: HOFOR omlagde sine betalinger i 2018 og Dragør Tennis fik penge retur i 
2018 i en af afregningsperioderne. Der er afsat 50% ekstra til vand i 2019 
budgettet ift. til oprindeligt budget 2018. 
 
Spg: Set i lyset af usikkerheden i den fremtidige træning om vinteren, på grund 
af manglende halkapacitet, vil vi bede om en specifikation af posterne i note 5 i 
regnskabet. Udgifter til ungdom kr. 643.949 og udgifter til seniorer kr. 361.794. 
Specifikationen bedes både med sammenligningstal for 2017 og budget 2019 
 
Svar: Manglende halkapacitet vurderes fortsat og der er budgetteret med færre 
træningstimerprimært seniorer i budget i den kommende vinterperiode. 
 
Spg: Hvilke overvejelser har bestyrelsen gjort sig mht vintertræning 2019/2020? 
Hvordan har bestyrelsen tænkt sig at dække et underskud i trænerbudget ved 
manglende træningsaktivitet. 
 
Svar: Vintertræning er allerede nu ved at blive planlagt, men det vil være op til 
den kommende bestyrelse, at få de endelige detaljer på plads.  
 
Spg: Rygter vil vide, at sportsklubber i kommunen har fået reduceret deres 
kommunetilskud for 2019. Kan vi være sikker på at vi får det tilskud som vi har 
budgetteret med i vores 2019 budget? 
 
Svar: Der er intet der tyder på, at dette ikke også modtages i 2019. Vi kan 
selvfølgelig stå i en situation, hvor Dragør Kommune ikke har pengene til at 
uddele dette tilskud. Men det må stå uvist hen. Beløb for banevedligehold er 
tildelt. Dette beløb udgør størstedelen af kommunetilskuddet. 

Regnskabet blev godkendt. 

Note: Årsregnskab for 2018 kan findes på klubbens hjemmeside under: ”Om os / 
Regnskaber”. 
 
 
4. Godkendelse af budget samt kontingenter for sommer og 

indendørstræning mv. for det kommende år. 
 
Kontingenter: 
Bestyrelsen fremlagde forslag om følgende ændringer af kontingenterne for sæson 
2019. Kontingenterne er således: 
 
Senior kr. 1.400 
Ungsenior (18 - 25 år) kr.  1.050 
Ungdom (< 18 år) kr.  800 
Passiv kr.  125 
Vinter kr.  150 
Indmeldelsesgebyr kr.  100 
 
Vederlag for 2019:  Kasserer, kr. 10.000 
    Øvrige bestyrelsesmedlemmer, kr. 0 

Bestyrelsens forslag blev vedtaget. 

Budget 
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PEH fremlagde budgettet for den kommende sæson 2019 baseret på de ved-
tagne kontingenter og orienterede kort om bestyrelsens forventninger til året. 
Budgettet udviser et underskud i 2019 på kr. 86.000, heraf afskrivninger på kr. 
138.000,00. 
 
Budgettet 2019 er lagt på baggrund på status quo på medlemstallet.  

Budgettet for 2019 fremgår af årsregnskabet for 2018 på side 7. 

Budgettet for 2019 blev godkendt.  

Det blev stillet til forslag, at der laves såvel et regnskab som et 
likviditetsregnskab. 
 
 
5. Indkomne forslag 
 
Bestyrelsen: 
 
F1: Ændring af kontingentperiode 
Vedtaget. Kontingent periode for Dragør tennis er fremover: 1. januar til 31. 
december 

F2: Vedtægtsændringer pga. ændret kontingentperiode 
Ændring af §7 vedtaget. Ny tekst: 
 
§7 (Ny): 
Medlemskabet betales for et år ad gangen og er gældende fra 1. januar til 31. 
december. 
 
Hvis medlemskabet ikke ønskes fornyet, skal der foretages en skriftlig 
udmeldelse, i henhold til anvisning på Dragør Tennis hjemmeside eller via mail til 
formanden eller kasseren.  
 
 
Ændring af §8 vedtaget. Ny tekst: 
 
§8 Afs. 2 og 3, (NY): 
Sommerkontingent (almindeligt medlemskab) forfalder 1. gang årligt til den 15. 
februar. Vinterkontingent forfalder ligeledes 1. gang årligt til medio oktober, for 
de medlemmer der benytter klubbens vinterarrangementer eller tilbud.  
 
Al indbetaling sker via onlinebetaling via medlemskab, tilsendt girokort, PBS eller 
bankoverførelse til klubbens bankkonto. Ved opkrævning ved girokort vel der 
eventuelt blive pålagt et servicegebyr. 
 
F3: Vedtægtsændringer af §12 
Som konsekvens af at der har været negativ formue i Dragør Tennis i 2018, blev 
det undersøgt om klubben kunne få en kassekredit. Dette var ikke muligt da det 
ikke stod som en beføjelse Generalforsamlingen har givet bestyrelsen i 
vedtægternes §12. 
 
Bestyrelsen havde derfor stillet som forslag at der kunne optages lån eller en 
kassekredit på op til kr. 200.00,00. Dette bør være en mulighed selvom den nye 
kontingentperiode ikke burde fører til negativ kassebeholdning. 
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Der var indsigelse mod beløbets størrelse – kr. 50.000 blev stillet til forslag. Det 
blev slået fast, at medlemmerne ikke kan hæfte med mere end deres 
kontingentet samt klubbens egenkapital. Beløbet blev fastsat til kr. 200.000. 
 
Forslaget blev vedtaget. 
 
§12, afs. 5 (NY): 
Bestyrelsen er bemyndiget til at varetage alle klubbens anliggender samt 
disponere over dens midler i overensstemmelse med den i budgettet fastlagte 
økonomiske linje og til klubbens bedste, alt under ansvar over for 
generalforsamlingen. Bestyrelsen er bemyndiget til at optage lån eller kassekredit 
på op til kr. 200.000,00 på klubbens vegne. 
 
Fra salen blev der spurgt, om Dragør Tennis har en bestyrelsesforsikring. Hertil er 
svaret nej. PEH har været i løbende dialog med DTF uden resultat. 
 
 
Medlemmer: 
 
F4: Bestyrelsen i Dragør Tennis skal arbejde for, at Dragør Tennis skal blive 
liggende på det nuværende anlæg. 
  
F5: Den nuværende lejekontrakt skal ikke opsiges før tid 
 
F6: Bestyrelsen skal arbejde henimod en forlængelse af nuværende lejekontrakt 
 
Beslutning: Det blev ikke sat til afstemning (se F7). 
 
F7: Generalforsamlingen pålægger Dragør Tennis’ bestyrelse at afholde en 
medlemsafstemning inden 15. april 2019 om, hvad medlemmerne mener om at 
flytte tennisbanerne til området ved Hollænderhallen. 
 
Aksel fremlagde sit forslag og på baggrund heraf blev forslag F4, F5, F6 og F8 
”lagt sammen” i en undersøgelse/spørgeskema blandt medlemmerne. Det blev 
besluttet, at alle forslagsgivere skal inddrages i processen. 
 
 
F8: Referater fra bestyrelsesmøder gøres officielle 
Forslag 8 vedrørende referater blev ikke vedtaget. 
  
 
6. Valg af bestyrelse 
 
Jens Hollesen, formand, ikke på valg, men ønsker at fratræde 
 
Steen Jørgensen, næstformand, på valg, – blev genvalgt  
 
Charlotte Gottlieb Thörring, sekretær, ikke på valg  
 
Per Henriksen, kasserer, på valg – ønsker ikke genvalg 
 
Ole Jespersen, Bane og anlæg, på valg, – blev genvalgt 
 
Jim Guldbrandsen, formand for Senior/Vetudvalg, ikke på valg  
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Lone Remsted, formand for Ungdomsudvalg, ikke på valg  
 
Joakim Thörring blev valgt ind i bestyrelsen som formand og Patrick Ørngreen 
som medlem. 
 
Bestyrelsen ser herefter således ud: 
 
Joakim Thörring, Formand  (på valg i lige år, overtager en valgperiode) 

Steen Jørgensen, Næstformand (på valg ulige år) 

Charlotte G. Thörring, Sekretær (på valg lige år) 

Ole Jespersen, Bane og klubhus (på valg ulige år) 

Jim Guldbrandsen, Seniorudvalg (på valg lige år) 

Lone Remsted, Ungdomsudvalg (på valg lige år) 

Patrick Ørngreen, Medlem (på valg ulige år) 

 
Det udestår stadig – trods stort fremmøde til generalforsamlingen - at finde en 
kasserer, og der vil derfor blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, 
såfremt en løsning ikke findes. 
 
 
7. Valg af revisorer 
 
Finn Herche, ikke på valg  
Jørgen Lund, på valg – blev genvalgt 
 
 
8.  Eventuelt 
 
Klubbens 100-års fødselsdag 5. juni 2026 – vi skal finde ”konceptet” for, hvordan 
det skal fejres. 
 
Herefter sluttede Generalforsamlingen i god ro og orden og årets dirigent samt 
den afgående kasserer fik overrakt en gave som tak for indsatsen.  


