Nyhedsbrev januar 2021
Kære medlemmer,
Så er året startet på en frisk, og fra Bestyrelsen skal lyde et ”Godt nytår” til medlemmer, trænere, banemænd,
holdkaptajner, kagebagere, lukkeansvarlige, sponsorer og ja, øvrige frivillige, som har været med til at få hjulene til at
dreje rundt i 2020.
2020 var et år præget af COVID-19, hvor vi alle har måtte være ekstra på tæerne, holde afstand, omstille os, spritte af.
Vi har måtte se gamle traditioner blive brudt og tage en del aflysninger i stiv arm. Vi vælger at tro, at vores
vedholdenhed og hensyntagen har været med til at holde smitten stangen.
Ønsker til 2021 bliver hurtigt til en lang liste: standerhejsning – normaliseret finaleweekend – træningslejr for
ungdommen – et træningsprogram uden afbrydelser…. You name it.
Vi satser på at komme stærkt igen i 2021.
Når det så er sagt…. Så sluttede vi 2020 i fin stil og valgte at holde anlægget åbent så længe, som det overhovedet var
muligt. Det betød, at de virkelig standhaftige spillede udendørstennis til ultimo december. Men nu har de sidste dages
massive regn og nattefrost sat en stopper for det.
Vi følger banernes tilstand NØJE og skulle det blive muligt at åbne igen, ja så skal vi være de første til at hejse nettene.
Aflysning af træning
Dragør Tennis følger regeringens retningslinjer, og derfor er al træning aflyst t.o.m søndag d. 17. januar. Der vil ej
heller være adgang til Kongelunds- og Hollænderhallen.
Kontingent 2021
Bestyrelsen er i gang med at forberede opkrævning af kontingent 2021, og der skal lyde en stor opfordring til alle
vores medlemmer om at få registreret deres betalingskort på deres profil i Halbooking. Således vil kontingentet 2021
automatisk blive trukket den 1. februar 2020.
De, som ikke ønsker at registrere deres betalingskort, vil få tilsendt girokort på kontingent samt 50 kr. i servicegebyr.
Dette udsendes ultimo januar 2020 til betaling 1. februar.
Kontingentsatserne vil i 2021 være som følger (besluttet på Generalforsamlingen i 2020) – og kontingent vil være
gældende i perioden 1/1-2021 – 31/12-2021:
Senior (over 25 år), kr. 1.450
Ungsenior (19 – 25 år), kr. 1.100
Ungdom (under 19 år), kr. 850
Passiv, kr. 125
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For nye medlemmer vil der automatisk blive tilskrevet et indmeldelsesgebyr på kr. 100.
Ønsker du at tilmelde dit betalingskort, så gør som følger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gå til www.dragoertennis.dk
Vælg ”login” i øverste højre hjørne
Login med dit medlemsnummer og adgangskode
Under dit navn i topmenuen, vælger du ”Din forside”
Og her skulle du gerne kunne vælge ”Registrér dit betalingskort” (se screen dump nedenfor)
Husk også at opdatér dit betalingskort, såfremt du i årets løb har modtaget nyt

Til vigtig information vedr. kontingentet 2021:
1. Hvis man vil undgå et gebyr i forbindelse med fremsendelse af girokort, skal man have registreret sit
betalingskort inden d. 15/1 kl. 18.
2. Gebyr for girokort er 50 kr., og gebyr ved tilmelding til BetalingsService er kr. 25. Betaling med automatisk træk
på betalingskort er gratis.

Lidt datoer at skrive sig bag øret
7/2 + 14/3 + 11/4
Senior/Veteran: Tematræning
4. marts kl. 19.00
Generalforsamling (Hollænderhallen)
Uge 26, 27, 31
Sommercamps for ungdomsspillere – såvel medlemmer som ikke-medlemmer
18. + 19. september
Finaler, Klubmesterskaberne 2021
25. + 26. september
Finaler, Klubmesterskaberne 2021 (Reserve-weekend)
Generel information
Skulle du have brug for at komme i kontakt med Bestyrelsen i Dragør Tennis, så kan bestyrelsesmedlemmerne
kontaktes på følgende mailadresser:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Seniorformand:
Ungdomsformand:
Baneformand:
Bestyrelsesmedlem:
Sekretær:

Joakim Thörring
Jim Guldbrandsen
Eva Thomsen
Ubesat
Jeppe Vestentoft
Ole Jespersen
Patrick Ørngreen
Charlotte Thörring

formand@dragoertennis.dk
naestformand@dragoertennis.dk
kasserer@dragoertennis.dk
senior@dragoertennis.dk
ungdom@dragoertennis.dk
bane@dragoertennis.dk
bestyrelse01@dragoertennis.dk
sekretaer@dragoertennis.dk
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