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Dragør Tennis 
 
Dato/Tid  2020-02-25, kl. 19.00 
 
Sted   Hollænderhallen, Mødelokale 3+4 
 
Deltagere  Bestyrelsen: 
   Joakim Thörring (Formand), JT 

Steen Jørgensen (Næstformand), SJ 
   Kerstin Gormsen (Kasserer), KG 

Jim Guldbrandsen (Veteran-seniorudvalg), JG 
Ole Jespersen (Bane og klubhus), OJE 
Patrick Folmann Ørngreen, PFØ 

   Charlotte Gottlieb Thörring (Sekretær), CGT 
 

Afbud fra bestyrelsen: 
Jeppe Vestentoft (Ungdomsudvalg), JV 
 
16 medlemmer 

 
1. Valg af dirigent 
 
Hans Petersen blev valgt som dirigent og konstaterede efterfølgende, at 
Generalforsamlingen var indkaldt i henhold til klubbens vedtægter. Dermed blev 
Generalforsamlingen erklæret for gyldig.  
 
2. Formandens beretning 
 
Formanden aflagde beretning om årets begivenheder i Dragør Tennis, 
medlemstallet og den demografiske fordeling af vores medlemmer, økonomien, 
aktiviteter fordelt på alle afdelinger og fremtidsplaner.  
 
Spørgsmål fra salen: 
Er det korrekt forstået, at kommunen gerne vil have DT flyttet til 
Hollænderhallen. 
 
Svar (JT): 
Det er blevet gjort klart overfor kommunen, at vi p.t. kun taler placering af hal og 
at så længe der ikke er truffet beslutning om Eng-arealets fremtid, så 
koncentrerer vi os kun om en placering af hal.  
 
Herefter gennemgik JT en plantegning – også kendt som ”helhedsplanen” og 
redegjorde for status på kommunikationen med Dragør Kommune.  
 
Spørgsmål fra salen: 
Såfremt man ender på grusbanen, vil der så være plads til udendørsbaner? 
 
Svar (JT): 
Det er ikke længere en del af diskussionen, hvor eventuelle udendørsbaner skal 
ligge.  

Formandens beretning blev godkendt. 
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Note: Formandens beretningen samt ungdomsafdelingens beretning kan findes på 
klubbens hjemmeside under: ”Om os / Beretninger” 
 
3. Godkendelse af det reviderede regnskab 
 
JT gennemgik det reviderede regnskab for 2019.  
 
Spørgsmål fra salen: 
Note 2 – Kommunetilskud 
Hvorfor er der mindre lokale tilskud? 
 
Svar (JT): 
Nedgangen på kr. 37.000 er udsprunget af 2 ting: 1) Dragør Kommune lavede en 
fejl i 2018 og 2) at der er ting, som vi ikke længere får tilskud til.  
 
Det reviderede regnskab blev godkendt. 
 
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 
2021. Kontingenterne er således: 
 
Senior (over 25 år) kr. 1.450 
Ungsenior (19 - 25 år) kr.  1.100 
Ungdom (under 19 år) kr.  850 
Passiv kr.  125 
Indmeldelsesgebyr kr.  100 

Bestyrelsens forslag blev vedtaget. 

Herefter gennemgik JT budgettet for 2020 – og fremhævede specielt følgende: 

1. Vores indtægter på træning afspejler det ændrede regnskabsprincip 
2. Vores udgifter afspejler ønsket om et eventuelt lysprojekt og forøgelse af 

træneromkostninger 

Budgettet blev godkendt, incl. kontingentforhøjelsen. 

5. Godkendelse af vedtægtsændringer 
 
Bestyrelsen: 
 
Forslag 1 
Afstemning: Forslaget blev vedtaget 
 
 
Forslag 2  
Afstemning: Forslaget blev vedtaget 
 
Forslag 3 
Afstemning: Forslaget blev vedtaget 
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6. Indkomne forslag 
Fra medlemmerne: 
Der er ikke modtaget nogle forslag fra medlemmerne 
 

	
7. Valg af bestyrelse 
 
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 
 
Alle blev genvalgt. 
 
På valg uden for perioden: 
Kasserer, Kerstin Gormsen 
 
Bestyrelsen stillede Eva Thomsen til forslag – det blev enstemmigt vedtaget.  
 
Følgende er ikke på valg: 
Steen Jørgensen, næstformand 
Ole Jespersen, Bane og anlæg 
Patrick Ørngreen, menigt medlem 
 
Bestyrelsen ser herefter således ud: 
 
Joakim Thörring, Formand  (på valg i lige år) 

Steen Jørgensen, Næstformand (på valg ulige år) 

Eva Thomsen, Kasserer (på valg ulige år) 

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

Ole Jespersen, Bane og klubhus (vælges for 2 år – næste gang på valg i 2021) 

Jim Guldbrandsen, Seniorudvalg (vælges for 2 år – næste gang på valg i 2022) 

Jeppe Vestentoft, Ungdomsudvalg (vælges for 2 år – næste gang på valg i 2022) 

Patrick Ørngreen, Medlem (på valg ulige år) 

 
8. Valg af revisor 
 
Finn Herche, på valg – blev genvalgt 
Jørgen Lund, ikke på valg 
 
9. Eventuelt 
Spørgsmål fra salen: 
Er det muligt at gå tidligere udendørs? 
 
Svar (Bestyrelsen): 
Vi bestræber os på at komme så tidligt ud som muligt, men er nødt til at indrette 
os efter vejret og således, hvornår banerne kan sættes i stand.  
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Herefter takken formanden vores dirigent, Hans Petersen for indsatsen; Kerstin 
Gormsen for at have påtaget sig kassererposten og Finn Herche/Jørgen Lund for 
at revidere vores regnskaber.  
 
Generalforsamlingen blev herefter afsluttet i god ro og orden. 


