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Dragør Tennis 
 
Dato/Tid  2021-08-30, kl. 19.00 
 
Sted   Hollænderhallen, Mødelokale 3+4 
 
Deltagere  Bestyrelsen: 
   Joakim Thörring (Formand), JT 

Jim Guldbrandsen (Næstformand), JG 
   Eva Thomsen (Kasserer), ET 

Patrick Folmann Ørngreen (Seniorudvalg), PFØ 
Jeppe Vestentoft (Ungdomsudvalg), JV 

   Charlotte Gottlieb Thörring (Sekretær), CGT 
 

9 medlemmer 
 
1. VALG AF DIRIGENT 
Hans Petersen blev valgt som dirigent og konstaterede efterfølgende, at 
Generalforsamlingen var indkaldt i henhold til klubbens vedtægter. Dermed blev 
Generalforsamlingen erklæret for gyldig.  
 

2. FORMANDENS BERETNING 
JT gennemgik 2020 og delvist 2021, som jo er godt i gang. Tiden har været præget af Corona, 
men alt taget i betragtning, så kom vi godt fra start. Specielt da vores baner var klar, da 
regeringen løftede på restriktionerne.  
 
COVID-19 satte også sit præg på medlemsudviklingen, som ikke kun i Dragør Tennis men 
også på landsplan var i stigning. Dragør Tennis kan notere sig en medlemsudvikling på ca. 
4%.  
 
Træningsudbuddet blev der taget godt imod, og flere hold måtte melde om udsolgt.  
 
Ungdomsafdelingen har i sæsonen budt på et aktivt udbud til de yngste medlemmer – og 
specielt blev vores ungdomshold fremhævet for deres sportslige præstationer.  
 
Ungdomsafdelingen har ligeledes været fanebærer i et nyt sponsor- og tøjkoncept, som gør 
at vores hold er godt klædt i kamp. 
 
Slut på sommeren 2020 trak Steen Jørgensen fra vores bestyrelse, og fra ca. august har 
Bestyrelsen været uden en generalforsamlings-valgt næstformand. Jim Guldbrandsen har 
varetaget rollen som næstformand, hvorefter seniorudvalgt blev varetaget af Patrick 
Folmann Ørngreen.  
 
Med start på udendørssæsonen 2021 fik vi ny banemand, Lars Møller, og i forbindelse med 
ferie etc., så har vi stadig god hjælp fra Sven Larsson og Søren Espensen.  
 
Vores forårsistandsættelse er historisk set blevet varetaget af HP. I 2020 holdt vi banerne 
åbnet frem til 27/12-2020, og med ihærdige medlemmers indsats, så lykkedes det os primo 
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marts at få sat banerne i stand. Således var alle baner spilleklar til den årlige 
Standerhejsning.  
 
Ligeledes bragte foråret også en istandsættelse af klubhuset, hvor ca. 45 frivillige kastede 
frivillige timer efter projektet.  
 
Spørgsmål fra salen: 
Hvorfor har man ikke tidligere tænkt på at holde banerne i gang væsentlig længere i 
vinterhalvåret? 
 
Søren Espensen: I mange år har det ganske enkelt ikke været muligt grundt væsentlig 
hårdere frost. 
 
Søren Espensen: Kunne det overvejes at omlægge nogle af baner til RedPlus, som er mere 
vedligeholdelsesfri? 
JT: Det er bestemt en mulighed, og det bør være en del af en mere langsigtet plan.  
 
Søren Espensen: Kunne det være en mulighed at Dragør Kommune grundet vores gode drift 
og økonomi trak diverse tilskud tilbage?  
 
JT: Alt er jo muligt – men pt. er der ingen tegn på, at Dragør Tennis skal behandles 
anderledes end kommunens øvrige sportsklubber og -foreninger.  
 
Formandens beretning blev godkendt.  
 
3. GODKENDELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB 
Dirigent, Hans Petersen spurgte salen. om der var spørgsmål eller bemærkninger til 
regnskabet. Det var ikke tilfældet, og regnskabet blev godkendt.  
 
4. GODKENDELSE AF BUDGET SAMT KONTINGENT FOR 2021/2022 
Budgettet for 2021 er en svær størrelse, idet vi jo p.t står midt i året. Det var planen, at 
Dragør Tennis med afsæt i dialogen med kommunen omkring klubbens forblivelse på Engvej, 
ønsker at udvikle tilbuddene til medlemmer – mere tennis i forbedrede fysiske rammer.  
 
Dragør Tennis har været til møde med Dragør Kommune vedr. en forlængelse af vores 
aftale. Det aftalte møde kastede bl.a. lys på et par justeringer af lejekontraktens indhold – og 
ikke til den positive side: 

1. Vi skulle skrive under på, at vi ikke ville opføre en hal 
2. Vores tilskud skulle genforhandles hvert 3. år. 

 
De 17 år er set i lyset af eventuelle investeringer en stor udfordring, og det må formodes, at 
fremtidige lån vil være svære at opnå.  
 
Formål fra salen: 
Søren Espensen: Hvad er status på et eventuelt kommende halbyggeri? 
 
JT: Det er en halvtrist affære, som for 2 år siden blev genoplivet under en ”helhedsplan” ved 
Dragør Tennis. Efter diverse dialogmøder kom der forskellige planer på bordet – hvorefter 
det til sidst blev konstateret, at der reelt set ikke er jord til en eventuel flytning eller opførsel 
af indendørshal. I den forbindelse lød der en opfordring fra JT til medlemmerne om at gå 
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aktivt ind i den kommende valgkamp og stille sprøgsmål til de respektive partiers holdning til 
tennisklubben. 
 
Kontingentfastsættelse 
Bestyrelsen foreslår, at kontingentsatserne forbliver uændret: 
Senior (over 25 år): 1.450 kr 
Ungsenior (19-25 år): 1.100 kr. 
Ungdom (under 19 år): 850 kr.  
Passiv: kr. 125 
 
Kontingentsatserne blev godkendt.  
 
5. INDKOMNE FORSLAG 
Forslag 1: 
Indendørsbanerne kl. 8-9 om søndagen i HH ændres fra 1 time til 1,5 time. 
Bestyrelsen foreslår, at dette forslag ikke godkendes, idet det har indflydelse på vores 
træningsudbud og dermed økonomiske.  
 
Der blev stemt om forslaget – afstemningen faldt ud som følger: 
For: 2 
Imod: 8 
 
Forslaget faldt 
 
Forslag 2: 
I stil med den generelle lukkeordning etableres der også en wekendåbnings-ordning 
 
Der blev stemt om forslaget – afstemningen faldt ud som følger: 
For: 12 
Imod: 0 
 
Forslaget blev vedtaget 
 
Forslag 3: 
Bestyrelsen stiller til forslag, at Dragør Tennis investerer 250.000-375.000 kr. i et lysanlæg til 
bane 1, 2 (3). JT gennemgik fordele og ulemper ved en eventuel etablering af lysanlæg. 
 
Omformulering på Generalforsamling: Bestyrelsen ønsker Generalforsamlingens 
godkendelse af at arbejde videre med planerne om en eventuel investering i etablering af et 
lysanlæg. Prisindikation 250.00-375.000. 
 
Der kom gode input/perspektiveringer fra salen – bl.a: 

a. Inspirationsture for naboerne til lysanlæg rundt om i landet 
b. At lysanlægget kun er tændt i et begrænset tidsrum og måske ikke er tændt, når 

anlægget ikke er i brug (eksempelvis i regnvejr el. lign). 
c. Hvad får et eventuelt lysanlæg af betydning for lyden på anlægget – og affødt heraf 

gene.  
 
Der blev stemt om forslaget – afstemningen faldt ud som følger: 
For: 14 
Imod: 0 
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Forslaget blev vedtaget.  
 
6. VALG AF OG TIL BESTYRELSE 
På valg i henhold til vedtægterne: 
 
Næstformand, Jim Guldbrandsen ønsker ikke genvalg 
Bestyrelsen stillede til forslag, at Patrick Folmann Ørngreen vælges ind på posten.  
Forslaget blev godkendt 
 
Kasserer, Eva Thomsen stiller op til genvalg 
Bestyrelsen stiller til forslag, at Eva Thomsen genvælges.  
Forslaget blev godkendt 
 
Bane og Anlæg, ønskes besat 
Bestyrelsen stiller til forslag, at Leif Johnson vælges ind i Bestyrelsen. 
Forslaget blev vedtaget.  
 
Menigt bestyrelsesmedlem, ønskes besat 
Bestyrelsen stiller til forslag, at Claes Clevin vælges ind i Bestyrelsen. 
Forslaget blev vedtaget 
 
Bestyrelsen ser herefter således ud: 
 
Joakim Thörring, Formand  (på valg i lige år) 

Patrick Ørngreen, Næstformand og Seniorudvalg (på valg ulige år) 

Eva Thomsen, Kasserer (på valg ulige år) 

Charlotte G. Thörring, Sekretær (på valg lige år) 

Leif Johnson, Bane og klubhus (vælges for 2 år – næste gang på valg i 2023) 

Jeppe Vestentoft, Ungdomsudvalg (vælges for 2 år – næste gang på valg i 2022) 

Claes Clevin, Medlem (på valg ulige år) 

 
7. VALG AF REVISOR 
På valg: 
 Jørgen Lund stiller op til genvalg 
Forslaget blev vedtaget 
 
8. EVENTUELT 
Ole Jespersen fik tildelt et æresmedlemsskab for sin mangeårige indsats for 
klubben.  
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Herefter takkede formanden vores dirigent, Hans Petersen for indsatsen og Jim 
Guldbrandsen for indsatsen.  
 
Generalforsamlingen blev herefter afsluttet i god ro og orden. 
 
 


