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Dragør Tennis
Generalforsamling 2011
Tirsdag den 1. marts 2011

0. Generalforsamlingen blev afholdt i Hollænderhallens mødelokaler kl. 19.

Der deltog i alt 55 medlemmer inkl. b

Fra bestyrelsen deltog:
Jan Hansen
Peter Læssøe
Marie Brinkgaard
Pia Jansen
Torben Ørngreen
Gitte Cordes
Ole Jespersen
Anders Petersson
Per Henriksen

Referent:

1. Valg af dirigent

Hans Petersen blev valgt som dirigent og konstaterede efterfølgende, at g
neralforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning

Formanden aflagde beretning om årets begivenheder
senior- og ungdomsafdelingerne
alle dem, der har vist flaget for Dragør Tennis gennem året

Formandens beretning blev vedtaget.

Beretning kan findes på klubbens hjemmeside under:
”Om os Referater

3. Godkendelse af det reviderede regnskab

PEL gennemgik det reviderede

Regnskabet viste et overskud på kr. 4.574
tet men ikke prangende.

Regnskabet blev godkendt efter spørgsmål fra salen.

Regnskab for 2010
klubbens hjemmeside under:
”Om os Regnskab og budget

Generalforsamling 1. marts 2011. PEH/2011-03-02

Dragør Tennis
Generalforsamling 2011
Tirsdag den 1. marts 2011- Referat

Generalforsamlingen blev afholdt i Hollænderhallens mødelokaler kl. 19.

55 medlemmer inkl. bestyrelsen.

Fra bestyrelsen deltog:
(JFH) Formand
(PEL) Næstformand
(MB) Eliteudvalg
(PJ) Ungdomsudvalg
(TØ) Seniorudvalg
(GC) Kasserer
(OJE) Bane og klubhus
(AND) PR & Webmaster
(PEH) Sekretær

PEH.

Hans Petersen blev valgt som dirigent og konstaterede efterfølgende, at g
neralforsamlingen var lovligt indkaldt.

Formandens beretning.

aflagde beretning om årets begivenheder i Dragør Tennis, elite
og ungdomsafdelingerne, resultater, planer for fremtiden

alle dem, der har vist flaget for Dragør Tennis gennem året.

Formandens beretning blev vedtaget.

findes på klubbens hjemmeside under:
Referater - Generalforsamling ”

Godkendelse af det reviderede regnskab

PEL gennemgik det reviderede regnskab for 2010.

Regnskabet viste et overskud på kr. 4.574,00, hvilket var bedre end budge
gende.

Regnskabet blev godkendt efter spørgsmål fra salen.

Regnskab for 2010 forefindes i en trykt udgave og kan desuden
hjemmeside under:
Regnskab og budget”.
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Generalforsamlingen blev afholdt i Hollænderhallens mødelokaler kl. 19.

Hans Petersen blev valgt som dirigent og konstaterede efterfølgende, at ge-

i Dragør Tennis, elite-,
planer for fremtiden samt tak til

, hvilket var bedre end budget-

forefindes i en trykt udgave og kan desuden findes på
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4. Godkendelse af budget samt kontingenter for sommer
indendørstennis for kommende år

Budget:
PEL gennemgik budgettet for den kommende sæson 2011 og orienterede om
bestyrelsens forventninger til året. Budgettet viser et overskud i 2011 på kr.
28.659,00.

Budgettet blev vedtaget.

Kontingenter:
Bestyrelsen foreslår uændret kontingenter for sæson 2011
indførelsen af vinterkontingent for seniorer på kr. 150,00.

Bestyrelsens forslag blev vedtaget og kontingenterne
des:

Indmeldelsesgebyr:
Sommer senior:
Sommer ungsenior (18
Sommer ungdom (< 18 år):
Passiv
Vinter senior (se note
Vinter ungdom (se note
Gæstetimer:

Note: Vinter senior og vinter ungdom kontingent er kun for medlemmer der
tilbydes træning, såfremt det er
ker administration og planlægning af træning.

5. Indkomne forslag

Der var indkommet 2 forslag til diskussion.

Klubmesterskab for veteran damesingle +60 (Sanne Hollesen):
Forslaget blev vedtaget.

Reservation af vinterbaner (Poul Olsen):
”Poul Olsen foreslår, at det ikke skal være muligt at
ner inden lodtrækning til vintertennis.”.
Forslaget blev nedstemt

6. Valg af bestyrelse

På valg er: Peter Læssøe
Gitte Cordes (ønsker ikke genvalg)
Torben Ørngreen (ønsker genvalg)
at trække sig pga. arbejde.

Kerstin Gormsen (KG) opstille
er fundet.

PEL, OJE, TØ blev genvalgt
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Godkendelse af budget samt kontingenter for sommer- og
indendørstennis for kommende år

gennemgik budgettet for den kommende sæson 2011 og orienterede om
bestyrelsens forventninger til året. Budgettet viser et overskud i 2011 på kr.

Budgettet blev vedtaget.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingenter for sæson 2011, samt forslag om
indførelsen af vinterkontingent for seniorer på kr. 150,00.

Bestyrelsens forslag blev vedtaget og kontingenterne mv. for 2011 er sål

Indmeldelsesgebyr: kr. 100,00
kr. 1.200,00

Sommer ungsenior (18 - 25 år): kr. 900,00
ommer ungdom (< 18 år): kr. 650,00

kr. 100,00
se note): kr. 150,00

se note): kr. 150,00
kr. 50,00

inter senior og vinter ungdom kontingent er kun for medlemmer der
tilbydes træning, såfremt det er muligt at få bane tider. Kontingentet dæ
ker administration og planlægning af træning.

Indkomne forslag

Der var indkommet 2 forslag til diskussion.

veteran damesingle +60 (Sanne Hollesen):
Forslaget blev vedtaget.

vinterbaner (Poul Olsen):
Poul Olsen foreslår, at det ikke skal være muligt at forhåndsreservere

n lodtrækning til vintertennis.”.
Forslaget blev nedstemt

Valg af bestyrelse

Peter Læssøe (ønsker genvalg), Ole Jespersen (ønsker genvalg)
(ønsker ikke genvalg), Pia Jansen (ønsker ikke genvalg)

(ønsker genvalg). Derudover har Anders Peterson ønsket
at trække sig pga. arbejde.

Kerstin Gormsen (KG) opstiller som konstitueret ungdomsformand

blev genvalgt og KG blev valgt uden modkandidater.
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Bestyrelsen ser herefter således ud:

Jan Hansen
Peter Læssøe
Marie Brinkgaard
Kerstin Gormsen
Torben Ørngreen
Per Henriksen
Ole Jespersen
Ikke besat
Ikke besat

7. Valg af revisor

Jørgen Lund, der ønskede genvalg

Klubbens revisorer er således

8. Eventuelt

Trænersituation:
Pga. Emils opsigelse, blev der kort orienteret om arbejdet med at
løsning på ny Tennischef

Lys i Hollænderhallen
Bestyrelsen blev opfordret til at skaffe lys i Hollænder
Såfremt der kunne blive enighed om at klubberne ville deltage i betaling af
lift, vil Dragør Tennis gerne bidrage.

Afgående bestyrelsesmedlemmer:
Jan takkede Gitte, Pia og An
Dragør Tennis og deres arbejde i bestyrelsen.

Strategi:
JFH orienterede kort om arbejdet med strategiplanen
på strategimødet i maj 2010.

Bestyrelsen fortsætter sit arbejde med strategiplanen med sigte på flere b
ner og en hal.

Generalforsamlingen sluttede omkring kl.
god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten for et veludført arbejde og forsamlingen for
en god debat og generalforsamling.
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Bestyrelsen ser herefter således ud:

Formand På valg: Lige år
Næstformand Ulige år
Eliteudvalg Lige år
Ungdomsudvalg Ulige år
Seniorudvalg Ulige år
Kasserer Ulige år
Bane og klubhus Ulige år
PR & Webmaster Lige å
Sekretær Lige år

, der ønskede genvalg, blev valgt som revisor.

Klubbens revisorer er således Jørgen Lund og Finn Herche.

Pga. Emils opsigelse, blev der kort orienteret om arbejdet med at
Tennischef og timelønnede trænere.

len:
Bestyrelsen blev opfordret til at skaffe lys i Hollænderhallen.
Såfremt der kunne blive enighed om at klubberne ville deltage i betaling af
lift, vil Dragør Tennis gerne bidrage.

Afgående bestyrelsesmedlemmer:
Jan takkede Gitte, Pia og Anders for deres store arbejde og engagement i
Dragør Tennis og deres arbejde i bestyrelsen.

JFH orienterede kort om arbejdet med strategiplanen, som blev
tegimødet i maj 2010. Planerne gav lidt diskussion frem og tilbage.

relsen fortsætter sit arbejde med strategiplanen med sigte på flere b

Generalforsamlingen sluttede omkring kl. 21:30, og dirigenten takkede for

Formanden takkede dirigenten for et veludført arbejde og forsamlingen for
en god debat og generalforsamling.
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Lige år
Ulige år
Lige år
Ulige år
Ulige år
Ulige år
Ulige år
Lige år
Lige år

Pga. Emils opsigelse, blev der kort orienteret om arbejdet med at finde en

Såfremt der kunne blive enighed om at klubberne ville deltage i betaling af

ders for deres store arbejde og engagement i

blev diskuteret
Planerne gav lidt diskussion frem og tilbage.

relsen fortsætter sit arbejde med strategiplanen med sigte på flere ba-

, og dirigenten takkede for

Formanden takkede dirigenten for et veludført arbejde og forsamlingen for


