Dragør Tennis
Dato/Tid

2018-03-01, kl. 18.00

Sted

Hollænderhallen, Dansesalen

Deltagere

Bestyrelsen:
Jens Hollesen (Formand), JH
Steen Jørgensen (Næstformand), SJ
Per Henriksen (Kasserer), PEH
Jim Guldbrandsen (Veteran-seniorudvalg), JG
Ole Jespersen (Bane og klubhus), OJE
Charlotte Gottlieb Thörring (Sekretær), CGT
35 medlemmer

1. Valg af dirigent
Hans Petersen blev valgt som dirigent og konstaterede efterfølgende, at
Generalforsamlingen var indkaldt 3 uger før på hjemmesiden og via mail men var
annonceret i Dragør Nyt ca. 2,5 uge før arrangementet. Forsamlingen blev derfor
spurgt om, der var indvendinger. Det var ikke tilfældet, og dermed blev
Generalforsamlingen erklæret for gyldig.
2. Formandens beretning
Formanden aflagde beretning om årets begivenheder i Dragør Tennis, elite-,
senior- og ungdomsafdelingerne. Der blev i beretningen også rettet tak til vores
sponsorer, diverse holdkaptajner, trænerstab og de mange frivillige, der giver et
nap med i løbet af året.
Spørgsmål fra salen:
I forbindelse med kontingentbetaling, ønsker Bestyrelsen at komme væk fra
udsendelse af girokort, da dette efterhånden er ret omkostningstungt.
Bestyrelsen ønsker i lange højere grad, at få medlemmerne til at tilmelde sig
BetalingsService. I denne forbindelse blev der fra salen spurgt, om man helt
kunne undgå BetalingsService og måske bruge mail i stedet for. PEH
konstaterede, at dette måtte blive next step, idet vi ikke har mailadresse for alle.
Klubmesterskaberne: Kunne man komprimere turneringen, således at
turneringen blev kortere – primært for at sikre banekapacitet til de ikke
mesterskabsinteresserede. SJ og CGT som har stået for arrangementet de sidste
par år, vil tage dette til efterretning.
Formandens beretning blev godkendt.
Note: Formandens beretningen samt ungdomsafdelingens beretning kan findes på
klubbens hjemmeside under: ”Om os / Beretninger”
3. Godkendelse af det reviderede regnskab
PEH gennemgik det reviderede regnskab for 2017.
Regnskabet viste et overskud på kr. 51.683
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Spørgsmål fra salen:
Nøglekort: Kunne dette etableres, således at man ikke var afhængig af åbne- og
lukketider. PEH fortalte, at sidst vi kiggede på det, så var det meget dyrt.
Materielle aktiver: Hvorfor er de gamle baner ikke med? De er afskrevet (blev
afskrevet over en 10-årig periode). Klubhuset er med, da det er
ejendomsværdien.
Regnskabet blev godkendt.
Note: Årsregnskab for 2017 kan findes på klubbens hjemmeside under: ”Om os /
Regnskaber”.
4. Godkendelse af kontingenter
Kontingenter:
Bestyrelsen fremlagde forslag om uændrede kontingenter for sæson 2018 og
kontingentet er således:
Senior, kr. 1.300
Ungsenior (18 - 25 år), kr. 950
Ungdom (< 18 år), kr. 700
Passiv, kr. 100
Vinter, kr. 150,00
Indmeldelsesgebyr, kr. 100
Bestyrelsens forslag blev vedtaget.
5. Budget
PEH fremlagde budgettet for den kommende sæson 2018 baseret på de vedtagne kontingenter og orienterede kort om bestyrelsens forventninger til året.
Budgettet udviser et overskud i 2018 på kr. 10.000.
Budgettet for 2018 fremgår af årsregnskabet for 2017 på side 7.
Budgettet for 2018 blev godkendt.
6. Indkomne forslag
Der er ikke modtaget skriftlige forslag fra medlemmerne.
Forslag fra Bestyrelsen
§1: Omtalen af TS-72 ønskes fjernet. Ændringen blev vedtaget.
PEH kontakter Carsten Qvistgaard (NTK) for at høre om TS-72 stadig er aktiv og i
givet fald i hvilket omfang.
§10: Den lovlige indkaldelse til Generalforsamling skal foregå via klubbens
hjemmeside og pr. mail mindst 3 uger før generalforsamling. Dermed er det ikke
længere nødvendigt at annoncere i Dragør Nyt for at sikre en lovlig
generalforsamling.
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Det blev konkluderet, at den formelle indkaldelse skal ske via website og mail,
men der blev dog givet opfordring til, at såfremt det kan lade sig gøre, så skal en
annonce indrykkes.
Der blev således stemt om, at en indkaldelse via website og pr. mail er lovgyldig,
MEN at man i videst mulige omfang også annoncerer i Dragør Nyt.
Afstemning: Vedtaget
§12: Ændring vedtaget ved afstemning
§13: Ændring vedtaget ved afstemning
7. Valg af bestyrelse
Jens Hollesen, formand, på valg – blev valgt
Steen Jørgensen, næstformand, ikke på valg
Charlotte Gottlieb Thörring, sekretær, på valg – blev valgt
Per Henriksen, kasserer, ikke på valg
Ole Jespersen, Bane og anlæg, ikke på valg
Jim Guldbrandsen, formand for Senior/Vetudvalg, på valg – blev valgt
Lone Remsted, formand for Ungdomsudvalg, på valg – blev valgt
8. Valg af revisorer
Finn Herche, på valg – blev valgt
Jørgen Lund, ikke på valg
9.

Eventuelt

1. Bedre orientering omkring, hvornår man have banen klar til baneskift.
Bestyrelsen vil sørge for, at man får skiltet ordentligt med dette.
Reglerne er, at man skal begynde klargøring af banen 5 min. i, således at
banen kan forlades hel el. halv – anhængig af, hvilken bane man spiller på.
Er man ikke tilstede på banen senest 5 min efter banetidsstart, mistet retten
til banen.
2. Hal-status:
Fakta er, at vi tidligere har haft lov til at lave bane ved bane 1, 2, 3. Der er nu
lavet en lokalplansændring, som gør, at DT ikke på noget tidspunkt kan få lov
til at bygge en hal på anlægget.
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Dermed er der opstået en juridisk disput, som såvel kommune som DT
selvfølgelig gerne vil undgå.
Det er dog stadig en ambition at få en hal. Og meget tyder på, at dette kun
kan blive aktuelt ved Hollænderhallen.
Der er ingen tvivl om, at når vores lejekontrakt udløber om 10 år, så ønsker
kommunen at få jorden til disposition og det anses derfor som en reele
mulighed, at vi bliver tvangsflyttet.
Spørgsmålet kan i givet fald være, om vi kan holde hævd på området qva at
DT har ligget på stedet i knap 100 år.
P.t er der dialog med kommunen, men hvor denne dialog ender kan der kun
spås om.
Spørgsmål fra salen
?: Kan man mærke på kommunen, om de vil flytte hele anlægget?
Svar: Det er Bestyrelsens opfattelse, at ja, man vil gerne flytte hele anlægget
og Bestyrelsen anser det for en reel mulighed, at klubben tvangsflyttes.
?: Såfremt en tvangsflytning bliver en realitet, så vil den eneste mulighed for
en hal, være etablering af en stikhal.
Svar: Kommunen har selv indrømmet, at der ikke er noget areal i umiddelbar
forlængelse af HH og at en stikhal, derfor ikke vil være mulig.
?: Hvis Dragør Skole Syd skal udvides, så anses det for en realitet at DTs
areal kommer i spil.
Svar: Bestyrelsen er klar over, at dette er en mulighed.
Herefter sluttede Generalforsamlingen i god ro og orden og årets dirigent fik
et par flasker, som tak for indsatsen.
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