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Dragør Tennis 
 
Dato/Tid  2022-02-28, kl. 19.00 
 
Sted   Hollænderhallen, Mødelokale 3+4 
 
Deltagere  Bestyrelsen: 
   Joakim Thörring (Formand), JT 

Patrick Folmann Ørngreen (Næstformand), PFØ 
   Eva Thomsen (Kasserer), ET 

Jeppe Vestentoft (Ungdomsudvalg), JV 
Leif Johnson (Bane- og Anlæg), LJ 
Claes Clevin (Menigt bestyrelsesmedlem), CC 

   Charlotte Gottlieb Thörring (Sekretær), CGT 
 

10 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 
2021 var endnu et godt år for Dragør Tennis med stigende medlemstal og en god økonomi.  
 
COVID-19 satte atter sit præg på året, hvilket gik ud over Standerhejsning og finalerne i 
Sjællandmesterskaberne.  
 
Klubånden blomstrede under renovering af klubhuset, hvor ca. 40 medlemmer hjalp til. 
Samme gode klubånd viste sig også, da banerne skulle sættes i stand – et projekt som blev 
drevet af frivillige og som gav en tidlig start på udendørssæsonen.  
 
Ungdomsafdelingen voksede med ca. 10% - en indsats som i høj grad skyldes vores 
trænerteam’s store indsats. Af andre gode initiativer for ungdommen blev nævnt vores 
sommercamps, som igen i 2021 satte deltagerrekord. Der blev ligeledes afholdt Dragør Cup 
med hele 7 rækker, og turneringen blev besøgt af ungdomsspillere fra hele Sjælland. 
 
Vores ungdomshold klarede holdturneringen med bravour – og kunne hente såvel guld, sølv 
som bronze hjem til Dragør Tennis.  
 
Sluttelig skal  nævnes, at der i efteråret (endelig) blev gennemført et DTF trænerkursus, hvor 
vores ungdomstrænere alle bestod Trænerkursus 1. Et initiativ, som kommer nyttigt igen, 
når udendørssæsonen skal planlægges og trænere skal findes.  
 
Hvad angår Seniorafdelingen, så var der også i år en flot tilmelding til vores seniortræning – 
og som noget nyt lancerede vi i 2021 formiddagstræning målrettet de lidt ældre af vores 
medlemmer.  
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Klubbens bedste herrer og damehold formåede at blive i 2. division, VET herrer 40+ vandt 
deres række og de øvrige hold leverede en flot indsats i deres respektive rækker.  
 
Sunset Tennis var atter populært – og er forhåbentlig en tradition, som er kommet for at 
blive. Atter et medlemsdrevet initiativ.  
 
Klubmesterskaberne satte et festligt punktum for udendørssæsonen. 
 
Fremtiden i Dragør Tennis har nået (atter) en milepæl i debatten omkring vores placering på 
Engvej. Der er opnået en politisk godkendelse af forlængelse af vores lejekontrakt på Engvej 
med 30 år gældende fra 2028. Med udsigt til en fornuftig lejekontrakt åbner det også vores 
muligheder for at indgå i dialog med eventuelle eksterne kreditorer. Næste skridt er, at 
kontrakten indgås med Dragør Kommune – og herefter skal projektet omkring fornyelse af 
vores anlæg i gang. Der er et ønske om at reducere de løbende omkostninger til vedligehold, 
forøge sæsonens længde, samt forbedre kvaliteten af baner, anlæg og klubhus.  
 
Et eventuelt fornyelsesprojekt og herunder investeringsplaner vil naturligvis blive forelagt 
medlemmer ved en Ekstraordinær Generalforsamling.  
 
Spørgsmål fra salen: 
Der var ingen spørgsmål fra salen.  
 
Formandens beretning blev godkendt.  
 
3. GODKENDELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB 
Dirigent, Hans Petersen spurgte salen. om der var spørgsmål eller bemærkninger til 
regnskabet. Efter spørgsmålene blev regnskabet godkendt.  
 
Spørgsmålet fra salen: 
Tore Duvold: Hvor skal vores gode økonomi sættes i spil / bruges? 
 
JT: Planen er ikke, at vi skal spare op – men da budgettet blev lavet, blev der budgetteret 
efter, at vi ikke kendte længden på vores lejekontrakt.  Derfor blev der budgetteret med 
mindre istandsættelsesprojekter – til eksempelvis lysanlæg. Vi har nu endnu et år bag os, 
hvor vi har vist, at der er en fornuftigt balance på driften. Derfor skal den gode økonomi 
komme et større investerings- og forbedringsprojekt til gode.  
 
Tore Duvold: Hvordan står vi overfor forbedring af indendørsfaciliteter? 
 
JT: Vi har siden 1980’erne arbejdet på at skaffe forskellige former for halbyggeri. I sidste 
kommunesammensætning blev vores ønske om en hal på Engvej skudt endelig i sænk for at 
blive efterfulgt at endnu et mislykket halbyggeri-projekt nær Hollænderhallen. Det betyder 
ikke, at projektet er blevet opgivet – men umiddelbart skudt til hjørne. 
 
Katrine Hansen: Kan vi ikke købe en grund og bygge en hal? 
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JT: Hvis vi kunne finde en grund, så ville det da være et projekt som skulle undersøges.  
 
Peter Læssøe: COVID-19 tilskud – hvor meget er COVID-19 og hvor meget er ”Særlige 
tilskud”.  
 
ET: Langt det meste kom fra COVID-19 tilskud.  
 
4. GODKENDELSE AF BUDGET SAMT KONTINGENT FOR 2022/2023 
Budgettet for 2022 afspejler følgende: 

- Lavere (eller måske nærmere normaliseret) tilskud, da vi ikke håber at skulle ansøge 
om COVID-19 refusion igen 

- Vi har positive forventninger til træningsindtægter som et resultat af at sæsonen er 
blevet længere 

- Øgede omkostninger til vedligehold af baner og anlæg 
- Øgede omkostninger til sociale aktiviteter 

 
Budgettet blev herefter godkendt.  
 
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 
 
Forslag fra salen: 
Peter Læssøe: Da vi har investeringsprojekter i tankerne, ville en kontingentstigning være 
naturlig. Hvornår er investeringsprojekterne mere håndgribelig? 
 
JT: Forhåbentlig i løbet af sensommeren. 
 
Kontingentsatserne blev godkendt.  
 
5. INDKOMNE FORSLAG 
Bestyrelsen har ikke modtaget nogle forslag – inden for tidsfristen. Formanden har sidenhen 
modtaget forespørgsel på et automatisk låsesystem, som i disse dage er ved at blive 
etableret.  
 
6. VALG AF OG TIL BESTYRELSE 
På valg i henhold til vedtægterne: 
Formand, Joakim Thörring stiller op til genvalg – Joakim blev genvalgt. 
 
Ungdomsformand, Jeppe Vestentoft ønsker ikke genvalg 
Bestyrelsen stillede til forslag, at Tore Duvold vælges ind på posten.  
Forslaget blev godkendt 
 
Sekretær, Charlotte Gottlieb Thörring stiller op til genvalg – Charlotte blev genvalgt.  
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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) 

Tore Duvold, Ungdomsudvalg  (vælges for 2 år – næste gang på valg i 2024) 

Claes Clevin, Medlem (på valg ulige år) 

 
7. VALG AF REVISOR 
På valg: 
Finn Herche stiller op til genvalg 
Forslaget blev vedtaget 
 
8. EVENTUELT 
Peter Læssøe: Hvad skyldes medlemsfremgangen? Er det et specifikt segment, som er i 
fremgang? 
 
JT: Ungdom bidrager med 21 nye medlemmer og Senior med 27.  
 
Søren Espensen: Har man tænkt noget mht. padel? 
 
JT: Populariteten inden for padel er ekstrem – og de kommercielle centre er i stor fremdrift. 
Skal vi have padel i Dragør Tennis? 20% af medlemmerne i DTF har enten padelanlæg i deres 
tennisklub eller går med planer om samme. Det er en mulighed for Dragør Tennis at kigge 
ind i padel-planerne – men p.t. er det ikke noget, som bestyrelsen arbejder på. Såfremt der 
vises interesse fra medlemmerne, så er det da afgjort et område, som der bør kigges ind i.  
 
Katrine Hansen: Er det ikke et skråplan? I Dragør Tennis er vi forbundet via tennis – og 
måske er udbygningen af padelområdet en invitation til emotionelle skel i Dragør Tennis?  
 
Finn Herche: Grunden rundt FrameHouse kunne måske være en mulighed. At man ganske 
enkelt udvider/bygger en hal, som kan huse såvel tennis som padel.  
 
Patrick Ørngren: Investeringsmæssigt vil padel altid trumfe tennis. Der er ganske enkelt 
bedre økonomi. Og meget taler i øvrigt for, at tvedelte klubber også har drift vanskeligheder.  
 
Der lød slutteligt en stor tak til vores sponsorer: East of Copenhagen, Kellmann, Kirop, 
ProTreatment og Salon Flash.   
 
Herefter takkede formanden vores dirigent, Hans Petersen for indsatsen. 
 
Generalforsamlingen blev herefter afsluttet i god ro og orden. 


