Nyhedsbrev februar 2020
Kære medlemmer,
Så er vi med ”hastige” skridt på vej mod udendørssæsonen, som vi håber bliver tør og solrig. Men inden vi når så langt,
så skal der afholdes Generalforsamling.
Generalforsamling 2020

Dragør Tennis indkalder til ordinær

Generalforsamling
Tirsdag den 25. februar kl. 19:00 i Hollænderhallen
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Godkendelse af det reviderede regnskab
Godkendelse af budget samt kontingenter for 2020/2021
Godkendelse af vedtægtsændringer
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse
På valg i henhold til vedtægterne:
Formand, Joakim Thörring stiller op til genvalg
Sekretær, Charlotte Gottlieb Thörring stiller op til genvalg
Seniorformand, Jim Guldbrandsen stiller op til genvalg
Ungdomsformand, Jeppe Vestentoft stiller op til genvalg
På valg uden for perioden:
Kasserer, Kerstin Gormsen
Valg af revisor
På valg
Finn Herche stiller op til genvalg
Eventuelt

Årsrapport 2019, samt materiale til pkt. 2, 4, 5 og 6 kan ses fra den 11.
februar 2020 på www.dragoertennis.dk
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 11. februar 2020 og skal fremsendes via mail til
formand@dragoertennis.dk
Dragør Tennis
Bestyrelsen

Dragør Tennis
Strandjægervej 31B • 2791 Dragør
www.dragoertennis.dk

Generalforsamlingen finder sted i mødelokale 3+4 og der bydes på øl, vand eller vin. Vi håber at se mange af jer!
Ny organisering i Ungdomsudvalget
Klubbens ungdomsafdeling kan glæde sig over en positiv udvikling med mange aktive juniormedlemmer - ca. 200 i
alt. Det er super godt, men giver også meget arbejde og dermed behov for flere hænder omkring de organisatoriske
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opgaver. Ungdomsudvalget har derfor lavet lidt om på strukturen og fordelt opgaverne ud på ansvarlige tovholdere i
udvalget.
Det betyder, at der fremover også oprettes 4 nye e-mail postkasser, som forældre kan bruge til spørgsmål til og
dialog med tovholderne på de konkrete områder.
Turneringer: Claes Blok Clevin - juniorturneringer@dragoertennis.dk
Træning: Claes Blok Clevin og Lasse Lyngbo - juniortraening@dragoer.dk
Holdkampe: Henrik Lauritsen - juniorholdkamp@dragoertennis.dk
Sommercamps, Day Camps, Båstad mv.: Søren og Jeanette Søgaard - juniorcamps@dragoertennis.dk
Mediekontakt: Lasse Lyngbo
Sponsorater: Søren Søgaard
Jeppe Vestentoft repræsenterer som formand for Ungdomsudvalget juniorafdelingen i bestyrelsen. Jeppe kan stadig
kontaktes på ungdom@dragoertennis.dk - men om mere generelle spørgsmål.
Der skal lyde en stor tak til de nye tovholdere. Ikke mindst til Henrik, som har tilbudt at påtage sig opgaven med
holdkampene, selvom han ikke sidder i udvalget. Hvis der er andre i forældrekredsen, som har tid og lyst til at tage
del i arbejdsopgaverne for juniorerne, så sig endelig til. Vi inddrager gerne flere.
Træning - Udendørssæsonen 2020
Der arbejdes i øjeblikket på højtryk mht. planlægning af udendørssæsonens træningsprogram. Vi forventer at
offentliggøre træningsprogrammet medio marts, og hvis vi ikke rammes af sne og frost, at udendørssæsonen går i
gang ultimo april.
Tematræning for senior/veteran
Tematræning 3:
Stopbolde og angrebsslag
Søndag d. 1. marts kl. 10.30 – 12.00 (1 ledig plads)
Max antal spillere: 4
Tematræning 4:
Flugtninger, slagflugtninger og smash
Søndag d. 22. marts kl. 09.00 – 10.30 (1 ledig plads) eller 10.30 – 12.00 (2 ledige pladser)
Max antal spillere: 4
Træningen finder alle gange sted i Brøndby; prisen er 125 kr. pr. gang – og du tilmelder dig som følger:
1. Log ind via halbooking og vælg ”Hold senior (vinter)” under ”MENU” i toppen
2. Under ”Vælg holdtype” (1) vælges ”Tematræning 2020” (2)
3. Scroll ned indtil du finder ”Tematræning 2020”
Bliver du forhindret, så husk at melde afbud til Søren Bäcklund (tennischef@dragoertennis.dk), således at en
eventuel venteliste kan aktiveres.
Screendump 1
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Screendump 2

Indendørsbaner
Der er fortsat mulighed for at leje baner i Brøndby (Brøndby Tennis, Horsedammen 46, 2605 Brøndby) – på
”søndags-basis”. Det vil sige, at du kan købe enkeltstående søndage fra enten 09.00 – 10.30 eller 10.30 – 12.00. Kr.
175 pr. timeslot og du booker banen via halbooking – husk at skift til ”Indendørs Baner” i øverste venstre hjørne.

Banedommerkursus
Er tennisreglerne et mysterie for dig? Og kunne du tænke dig at få et grundlæggende regelkendskab? Så vil Dragør
Tennis gerne sende dig på kursus. Du skal blot være fyldt 15 år og have en tilknytning til klubben.
På banedommerkurset får du et grundlæggende regelkendskab og kan efterfølgende fungere som banedommer eller
assisterende turneringsleder i DTFs turneringer (og specielt ved Dragør Cup d. 20+21. juni J). Men du kan også bare
blive bedre klædt på, når du er med dit barn til turneringer.
Info om kurset:
Dato:
Sted:
Tilmelding:
Maks antal pladser:
Pris
Spørgsmål?

23. april kl. 18-22
Idrættens Hus, Brøndby
Pr. mail til sekretaer@dragoertennis.dk
10 stk.
Kr. 250, som dækkes af Dragør Tennis
Kontakt Charlotte Gottlieb Thörring på sekretaer@dragoertennis.dk

Lidt datoer at skrive sig bag øret
25. februar kl. 19.00
Generalforsamling, Hollænderhallen, mødelokale 3+4
1. marts
Senior/Veteran: Tematræning 3
22. marts
Senior/Veteran: Tematræning 4
2. maj
Tennissportens Dag
Uge 27
Sommercamp for ungdomsspillerne (medlemmer og ikke-medlemmer)

3

Uge 28
Uge 32

Sommercamp for ungdomsspillerne (medlemmer og ikke-medlemmer)
Sommercamp for ungdomsspillerne (medlemmer og ikke-medlemmer)

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:
Baneformand:
Bestyrelsesmedlem:
Sekretær:

Joakim Thörring
Steen Jørgensen
Kerstin Gormsen
Jim Guldbrandsen
Jeppe Vestentoft
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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