Dragør Tennis
Generalforsamling 2013

Tirsdag den 5. marts 2013 - Referat
0.

Generalforsamlingen blev afholdt i Wiedergårdens mødelokaler kl. 19.
Der deltog i alt 49 medlemmer, inkl. bestyrelsen.
Fra bestyrelsen deltog:
Marie Brinkgaard
Peter Læssøe
Louise Aalbæk
Jan Bitterhoff
Dorte L. Hansen
Ole Jespersen
Per Henriksen

1.

(MB)
(PEL)
(LA)
(JB)
(DLH)
(OJE)
(PEH)

Referent:

DLH

Afbud Andre Larsen

(AL)

Formand
Næstformand
Eliteudvalg
Ungdomsudvalg
Sekretær
Bane og klubhus
Kasserer

Seniorudvalg.

Valg af dirigent
Hans Petersen blev valgt som dirigent og konstaterede efterfølgende, at generalforsamlingen 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 bestyrelsesarbejdet 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 2012.
Regnskabet viste et overskud på kr. 41.355, hvilket var i overensstemmelse
med budgettet.
Regnskabet blev godkendt.
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Årsregnskab for 2012 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 2013 samt honorar til
kassereren.
Bestyrelsens forslag blev vedtaget. Kontingenterne mv. for 2013 er således:
Sommer senior
Sommer ung senior (18 - 25 år)
Sommer ungdom (< 18 år)
Passiv
Vinter kontingent (se note)

:
:
:
:
:

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

1.200,00
900,00
650,00
100,00
150,00

Derudover er der fortsat følgende takster:
Indmeldelsesgebyr
Gæstetimer

:
:

kr.
kr.

100,00
50,00

Note: Vinterkontingent er kun for medlemmer der tilbydes træning, såfremt
det er muligt at få bane tider. Kontingentet dækker administration og planlægning af træning.
Honorar til klubbens kasserer:
Årligt honorar: kr. 10.000
Budget:
PEH gennemgik budgettet for den kommende sæson 2013 og orienterede
om bestyrelsens forventninger til året. Budgettet viser et overskud i 2013 på
kr. 35.000.
Budgettet blev vedtaget.
5.

Indkomne forslag
Der var indkommet 2 forslag til Generalforsamlingen:
Klubmedlem:
Der var fremsendt forslag om at den årlige Nytårsturnering for klubbens seniorer, med afholdelse i januar, blev genoptaget.
Forslaget kom ikke til afstemning:
Årsagen til at der ikke blev afholdt Nytårsturnering i år skyldtes en fejl, hvilket seniorudvalget beklagede. Fremover vil der, som tidligere, blive afholdt
en Juleturnering i december for klubbens juniorer og seniorer, samt en Nytårsturnering for klubbens seniorer.
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Klubmedlem:
Der var fremsendt forslag om belysning af bane 1,2 og3.
Forslaget kom ikke til afstemning:
I henhold til bestyrelsens strategiplan, arbejdes der med nogle nye baner
med lys samt andet underlag. Belysning af nye baner indgår i bestyrelsens
strategi plan.
6.

Valg af bestyrelse
På valg er: Peter Læssøe og Ole Jespersen (der begge ønskede genvalg, Ole
dog kun for 1 år).
Bestyrelsen foreslog valg af Louise Aalbæk (LA) som formand for eliteudvalg, Jan Bitterhoff (JB) som formand for juniorudvalg.
Peter, Ole, Louise og Jan blev valgt uden modkandidater.
Bestyrelsen ser herefter således ud:
Marie Brinkgaard
Peter Læssøe
Per Henriksen
Dorte L. Hansen
Ole Jespersen
André Larsen
Jan Bitterhoff
Louise Aalbæk
Ikke besat

7.

Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Bane og klubhus
Seniorudvalg
Ungdomsudvalg
Eliteudvalg
PR & Webmaster

På valg:

Lige år
Ulige år
Ulige år
Lige år
Ulige år
Lige år
Lige år
Ulige år

Valg af revisor
Jørgen Lund, der ønskede genvalg, blev valgt som revisor.
Klubbens revisorer er således fortsat Jørgen Lund og Finn Herche.

8.

Eventuelt
Status anlæg:
Der blev spurgt til bestyrelsens syn på artiklen i Dragør Nyt vedr. Kommunens planer som influerer Dragør Tennis.
Peter Læssøe redegjorde for den aktuelle situation vedrørende Dragør kommunes planer om eventuelle salg af arealet omkring Engvej i forbindelse
med nyt skolebyggeri. Sagen afventer den politiske situation efter kommunalvalget i november.
Touch skærm i Klubhuset:
Der blev spurgt til skærmen i klubhuset, om den ville blive ordnet da den
ikke er brugervenlig.
Per Henriksen informerede om at Touch skærmen i klubhuset vil blive repareret inden sæson start, alternativt vil den blive erstattet med en ny.
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Vedligeholdelse af Udstyr i Hollænderhallen:
Der kom en forespørgsel vedr. Hollænderhallens vedligeholdelse af net, stolper etc. da dette er i dårlig stand.
Bestyrelsen vil rette henvendelse til halinspektøren i Hollænderhallen.
Slå mur:
Der blev spurgt til bestyrelsens planer med slå-muren.
Marie Brinkgaard informerede om at en ny slå mur indgår i den nye strategiplan.
Nye baner bag bane 6 og 7:
Per Henriksen redegjorde på spørgsmål om hvorfor der ikke var blevet etableret nye baner bag bane 6 og 7 som vi havde fået tilladelse til. Anlæg af
nye baner af afventer, ligesom lysanlæg, den politiske og økonomiske situation efter kommunalvalget i november.
Tennisnet i Hollænderhallen:
Flere medlemmer oplyste at de 3 tennisnet i hollænderhallen var defekte og
kunne ikke strammes ordentligt op.
Generalforsamlingen sluttede omkring kl. 21:30, og dirigenten takkede for
god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten for et veludført arbejde og forsamlingen for
en god Generalforsamling.
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