Nyhedsbrev marts 2019
Kære medlemmer,
Foråret står forhåbentlig på spring, og dermed kan vi inden længe tage anlægget i brug. Lidt nyt fra Bestyrelsen og
generel nyttig information:
Kasserer-posten
Kerstin Gormsen har via sit firma KG Consult, givet klubben muligheden for at få besat posten som kasserer. Kerstin
er således vores nye kasserer og vil varetage alle regnskabsopgaver. Alle Per’s andre opgaver er fordelt på den øvrige
bestyrelse. Velkommen til Kerstin – og tak!
Medlemsundersøgelse
På Bestyrelsesmødet d. 4. marts blev Jim Guldbrandsen sat i spidsen for at udarbejde og gennemføre en
medlemsundersøgelse, som tager afsæt i de forslag, der var blevet stillet til Generalforsamlingen. Såfremt du ikke
var tilstede til Generalforsamlingen, så er det følgende forslag:
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

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.

Som aftalt på Generalforsamlingen vil foreslagsstillerne blive inddraget i processen.
Tilmelding til sommertræning
Det er i skrivende stund 160 tilmeldinger til vores træning, og Bestyrelsen vil blot gøre opmærksom på, at sidste frist
for tilmelding er d. 1. april. Herefter ses alle hold efter i sømmene, således at det endelige træningsprogram kan
offentliggøres medio april.
Første træningsdag er 29. april.
Hjælp – mit medlemsnummer er spærret
En del medlemmer har spurgt, hvorfor deres medlemskab er spærret, og at online betaling dermed ikke er mulig.
Her er forklaring:
Man er spærret indtil, der er betalt kontingent. Vi har dog åbnet mulighed for at booke og betale træning.
Halbooking skjuler muligheden for at betale Nets-faktura indtil forfaldsdatoen. Dette er for at undgå, at medlemmet
betaler dobbelt ved både at benytte girokortet eller tilmelding til PBS og dermed betale fakturaen online.
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Hvis medlemmet ønsker at online betale fakturaen inden forfaldsdatoen, skal man vælge "Faktura” (i venstre side),
når du er logget ind.
Klik på knappen 'Kun ikke betalte' øverst til højre. Fakturaen er hermed synlig og kan betales online.
Lukkeordning
Hvert år er der en stribe af vores medlemmer, som melder sig frivilligt til at gå forbi klubben og lukke af for natten.
Det bliver ikke anderledes i år, så hvis du alligevel er ude for at lufte hunden og kan give en hånd med, så skriv til
sekretaer@dragoertennis.dk med angivelse af hvilken uge, som passer dig. Vi skal have besat alle uger fra uge 18 til
uge 39.
Arbejdet er simpelt – men værdsat:
1. Man skriver sig op for én uge ad gangen (mandag – søndag)
2. Man kan godt være to om at dele en uge (men koordinerer dette selv)
3. Man kan desværre ikke blot melde sig til at tage én dag (det vil være for stort postyr med udlevering af
nøgler etc.)
4. Arbejdet er primært at lukke og slukke efter endt brug af baner
5. Som betaling udleveres 2 rør bolde
Lidt datoer at skrive sig bag øret
22. april, kl. 10.00
Aktivitetsdag
Vi gør anlægget forårsklart, og der er masser af opgaver, der skal løftes. Alle er
velkomne – man tildeles opgaver efter lyst og evne. Børn kan i den grad også bidrage.
Efter endt arbejde byder klubben på pizza.
28. april, kl. 14.00

Standerhejsning
Kom og vær med, når vimplen sendes til tops

29. april

1. træningsdag

4. maj, kl. 11-13

Tennissportens Dag
I er vores bedste ambassadører, spred budskabet blandt venner og bekendte - at der er
åbent hus og man kan høre mere om vores klub og træningen og slå et på slag på
gruset.

Uge 27+28+32

Sommercamps
For alle ungdomsspillere – medlemmer som ikke medlemmer.

14. + 15. september

Klubmesterskaberne
Grundet chance for slutspil i holdturneringerne vil Finaleweekenden bliver afholdt i
denne weekend.

Konstituering og kontaktinfo
Efter Generalforsamling og første Bestyrelsesmøde er konstitueringen (og kontaktinfo) således:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Seniorformand:
Ungdomsformand:
Baneformand:
Bestyrelsesmedlem:
Sekretær:

Joakim Thörring
Steen Jørgensen
Kerstin Gormsen
Jim Guldbrandsen
Lone Remsted
Ole Jespersen
Patrick Ørngreen
Charlotte Thörring

formand@dragoertennis.dk
naestformand@dragoertennis.dk
kasserer@dragoertennis.dk
senior@dragoertennis.dk
ungdom@dragoertennis.dk
bane@dragoertennis.dk
bestyrelse01@dragoertennis.dk
sekretaer@dragoertennis.dk
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