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Dragør Tennis
Generalforsamling 2012
Torsdag den 1. marts 2012- Referat

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

Der deltog i alt 46 medlemmer, inkl. bestyrelsen og 2 passive medlemmer.

Fra bestyrelsen deltog:
Jan Hansen (JFH) Formand
Peter Læssøe (PEL) Næstformand
Marie Brinkgaard (MB) Eliteudvalg
Charlotte Gottlieb Thörring (CGT) Ungdomsudvalg
Torben Ørngreen (TØ) Seniorudvalg
Ole Jespersen (OJE) Bane og klubhus
Per Henriksen (PEH) Kasserer

Referent: PEH.

1. Valg af dirigent

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

2. Formandens beretning.

Formanden aflagde beretning om årets begivenheder i Dragør Tennis, elite-,
senior- og ungdomsafdelingerne, resultater, planer for fremtiden samt tak til
alle dem, der har vist flaget for Dragør Tennis gennem året.

Beretningen afsluttede med en opfordring til klubbens medlemmer, om at
melde sig hos bestyrelsen, hvis man ønskede at deltage i bestyrelsesarbej-
det eller blot give en hjælpende hånd med ved klubbens arrangementer og
arbejdsopgaver.

Formandens beretning blev vedtaget.

Beretning kan findes på klubbens hjemmeside under:

”Om os Referater - Generalforsamling ”

3. Godkendelse af det reviderede regnskab

PEH gennemgik det reviderede regnskab for 2011.

Regnskabet viste et overskud på kr. 120.842, hvilket var klart bedre end
budgettet. Bestyrelsen anser årets økonomiske resultat som meget tilfreds-
stillende, til trods for det primært skyldes et lavere aktivitetsniveau efter
sommerferien på grund af vejrliget.

Regnskabet blev godkendt efter et afklarende spørgsmål fra medlemmerne.
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Årsregnskab for 2011 kan findes på klubbens hjemmeside under:

”Om os Regnskab og budget”.

4. Godkendelse af budget samt kontingenter for sommer- og
indendørstennis for kommende år

Kontingenter:
Bestyrelsen foreslår uændret kontingenter for sæson 2012.

Bestyrelsens forslag blev vedtaget efter lidt diskussion. Kontingenterne mv.
for 2012 er således:

Sommer senior : kr. 1.200,00
Sommer ung senior (18 - 25 år) : kr. 900,00
Sommer ungdom (< 18 år) : kr. 650,00
Passiv : kr. 100,00
Vinter kontingent (se note) : kr. 150,00

Derudover er der fortsat følgende takster:

Indmeldelsesgebyr : kr. 100,00
Gæstetimer : kr. 50,00

Note: Vinterkontingent er kun for medlemmer der tilbydes træning, såfremt
det er muligt at få bane tider. Kontingentet dækker administration og plan-
lægning af træning.

Budget:
PEH gennemgik budgettet for den kommende sæson 2012 og orienterede
om bestyrelsens forventninger til året. Budgettet viser et overskud i 2012 på
kr. 34.500.

Budgettet blev vedtaget.

5. Indkomne forslag

Der var indkommet 1 forslag til Generalforsamlingen, derudover havde Be-
styrelsen 3 forslag:

Bestyrelsen: Jan F. Hansen som æresmedlem:
Bestyrelsen ved PEL begrundede forslaget ved bl.a. Jans store arbejde gennem
de sidste 8 år som formand for Dragør Tennis.

Forslaget blev vedtaget.

Bestyrelsen: Kr. 50.000,00 af Dragør Tennis likvide formue indskydes i ”DTBS” -
byggeforeningen.
Forslaget blev begrundet med, at byggeforeningen skal holdes i live indtil be-
slutning er truffet vedr. hal, samt eventuel udvidelse med ekstra baner.

Forslaget blev vedtaget.
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Poul Olsen: Reservation af vinterbaner:
Poul Olsen stillede for slag om, at lodtrækning til vinterbanetennis kommer
til at foregå som tidligere!

Forslaget blev ikke vedtaget.

Bestyrelsen: Vedtægtsændringer:
Bestyrelsen foreslår en række vedtægtsændringer.
Ændringer vedrører: §5, §7, §8, §9, §10, §11, §12, §13 og §14 og havde
været offentliggjort på hjemmesiden.

PEH fremlagde de ønskede ændringer. I forhold til bestyrelsens forslag, gav
gennemgangen anledning til nogle småændringer.

Vedtægtsændringerne med de på Generalforsamlingen indførte ændringer,
blev vedtaget. Ændringerne fremgår af vedlagte bilag til dette referat.

6. Valg af bestyrelse

På valg er: Jan F. Hansen (ønsker ikke genvalg) og Marie Brinkgaard (ønsker
genvalg). Derudover har Torben Ørngreen ønsket at trække før udløb af sin
valgperiode.

Bestyrelsen foreslog valg af Dorte L. Hansen (DLH) som sekretær, André
Larsen (AL) som seniorformand samt Marie Brinkgaard, som ny formand.

Dorte og André blev valgt uden modkandidater. Marie blev valgt som klub-
bens første kvindelige formand.

Bestyrelsen ser herefter således ud:

Marie Brinkgaard Formand På valg: Lige år
Peter Læssøe Næstformand Ulige år
Per Henriksen Kasserer Ulige år
Dorte L. Hansen Sekretær Lige år
Ole Jespersen Bane og klubhus Ulige år
André Larsen Seniorudvalg Lige år
Charlotte Gottlieb Thörring Ungdomsudvalg Ulige år
Ikke besat Eliteudvalg
Ikke besat PR & Webmaster

Eliteudvalgets repræsentation i bestyrelsen varetages af formanden.

7. Valg af revisor

Finn Herche, der ønskede genvalg, blev valgt som revisor.

Klubbens revisorer er således Jørgen Lund og Finn Herche.

8. Eventuelt

Status anlæg:
Jan F. Hansen redegjorde for den fremsendte ansøgning, vedrørende udvi-
delse af anlægget med 2 tennisbaner i forlængelse af bane 6 og 7.
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Status hal:
Etablering af en hal er ikke skrinlagt, men afventer kommunalbestyrelsen
holdning til Dragør Tennis og arealerne omkring klubben.

Trænersituationen:
Dragør Tennis har ansat Søren Bäcklund som ny cheftræner. Søren skal
sammen med klubbens anden fastansatte træner danne rammen om udvik-
ling og træning for alle klubbens medlemmer.

Afgående bestyrelsesmedlemmer:
PEL takkede Jan og Torben for deres store arbejde og engagement i Dragør
Tennis og deres arbejde i bestyrelsen.

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

Den nye formand takkede dirigenten for et veludført arbejde og forsamlin-
gen for en god Generalforsamling.

Bilag til referat: Dragør Tennis. Generalforsamling 1. marts 2012,
Vedtægtsændring. (5 sider)


