Dragør Tennis
Generalforsamling 2014 - Referat
Torsdag den 13. marts 2014
0.

Generalforsamlingen blev afholdt i Hollænderhallens mødelokaler kl. 19.
Der deltog i alt 46 medlemmer, inkl. bestyrelsen.

1.

Fra bestyrelsen deltog:
Marie Brinkgaard
Peter Læssøe
Louise Aalbæk
Andre Larsen
Dorte L Hansen
Ole Jespersen
Per Henriksen

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

Referent:

DLH

Afbud.
Jan Bitterhoff

(JB)

Formand
Næstformand
Eliteudvalg
Seniorudvalg
Sekretær
Bane og klubhus
Kasserer

Ungdomsudvalg

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 2013.
Regnskabet viste et overskud på kr. 48.955, hvilket var bedre end budgettet på
kr. 35.000.

Regnskabet blev godkendt.
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Årsregnskab for 2013 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 2014.
Bestyrelsens forslag blev vedtaget. Kontingenterne mv. for 2014 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 spillere der benytter træningstilbud mv. i
vinterperioden. Vinterkontingentet er pt. indeholdt for nuværende medlemmer i træningsgebyr for vintertræning. Nye vintermedlemmer opkræves vinterkontingent.
Vederlag til klubbens kasserer:
Årligt honorar

:

kr.

10.000,00

Budget:
PEH gennemgik budgettet for den kommende sæson 2014 og orienterede
om bestyrelsens forventninger til året. Budgettet viser et overskud i 2014 på
kr. 30.000.
Budgettet blev vedtaget.
5.

Indkomne forslag
Der var indkommet 1 forslag til Generalforsamlingen:
Bestyrelsen:
Bestyrelsen foreslog at Søren Espersen blev æresmedlem af Dragør Tennis.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Klubmedlem:
Et medlem orienterede om muligheden for at tilgodese Dragør tennis i forbindelse med bilvask på Shells anlæg.
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Forslaget kom ikke til afstemning. Tilbuddet undersøges nærmere og der
vendes tilbage til bestyrelsen hvis tilbuddet er attraktivt.
Nye Baner:
Se under pkt. 8.
6.

Valg af bestyrelse
På valg er: Marie Brinkgaard (ønsker genvalg), Peter Læssøe (ønsker at udtræde) Jan Bitterhoff (ønsker ikke genvalg) André Larsen (ønsker genvalg)
Dorte L Hansen (ønsker genvalg).
Bestyrelsen foreslog genvalg af alle på nuværende poster.
Marie, André, Louise, Jim og Dorte blev valgt uden modkandidater.
Bestyrelsen konstituerede sig efter Generalforsamlingen og ser herefter således ud i henhold til DTs love og vedtægter:

7.

Marie Brinkgaard
Louise Aalbæk
Dorte L. Hansen
Per Henriksen
Ole Jespersen
André Larsen
Jim Guldbrandsen

Formand
Næstformand
Sekretær
Kasserer
Bane og klubhus
Seniorudvalg
Medlem

Ikke besat

Ungdomsudvalg

På valg:

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

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:
Bestyrelsen redegjorde for planen om udvidelse af eksisterende anlæg med
2 nye baner, placeret enten ud for bane 1-3 (1. prioritet) alternativt bag bane 6-7. Endelig beslutning afventer tilbagemelding fra Dragør kommune.
Der blev ligeledes orienteret om tankerne omkring lysanlæg ved de 2 nye
baner samt planerne om at nedrive eksisterende slåmur og etablere en ny i
forbindelse med de nye baner.
De forskellige forslag blev diskuteret ved generalforsamlingen, og der var
støtte til bestyrelsen til at arbejde videre med planerne.
Hal:
Bestyrelsen orienterede om at der aktuelt ikke arbejdes videre med halprojektet. Baggrunden herfor er at løsningen er dyr og at det aktuelt ikke vurderes realistisk med klubbens nuværende medlemstal og økonomi.
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Ny Hjemmeside:
Louise Aalbæk orienterede om den nye hjemmeside og viste udkast. Hjemmesiden blev positivt modtaget.
Medlemsundersøgelse:
Resultatet af medlemsundersøgelsen vil blive tilgængeligt på klubbens
hjemmeside.
Generalforsamlingen sluttede omkring kl. 20:15, 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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