Hjørring Tennisklub af 1897

19.06.18

Bestyrelsesmøde i Hjørring Tennisklub
mandag den 13.06.18 kl. 17.00
i klubhuset på Børge Christensens vej.

Referat

Mødedeltagere: Jens Sandberg Andersen (JA), Grethe Just Andersen (GJU) Grete Sandberg
Andersen (GA), Jørgen Bæk (JØB), Trine Niebuhr (TN)(Ref.). Fraværende: Astrid Karlsen (AK),
Hans Christian Hartman-Nielsen (HC), Steen Errebo (SE).

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet blev godkendt.

2 . Økonomi
JOB gennemgik de vigtigste poster. Saldobalancen viser et overskud der er
33705,00 kr. Mindre end sidste år.
HTK’s gamle computer virker igen til alles tilfredshed. Ingen fejl i LOG’en.
Bestyrelsen skal dog fremadrettet have indkøbt ny computer med datapakke
hvor medlemsmodul, regnskabsmodul, kalendermodul og bookingsystem er
inkluderet. (Forenings.LET)
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3. Tennisskole/Camp uge 27
Bestyrelsen forsøger at få arrangementet annonceret i Nordjyske Medier samt
HAS
Unge tennisinteresserede, som besøgte vores stand til kulturnatten inviteres til
tennisskole via. E-mail.
Bestyrelsen forsøger at finde en tovholder samt hjælpetræner til
arrangementet.
4. Træner økonomi
HC har indhentet tilbud fra Dansk Tennisforbund på en træner 3 dage om ugen
i 40 uger om året. Vedkommende bliver ansat af DTF og HTK binder sig til 3
dage om ugen. Omkostningen udgør i alt 205.000 årligt. DTF udarbejder et
oplæg til klubben.
Bestyrelsen mener, at kunne drage nytte af initiativet, da det ville blive det
bindeled, som klubben har behov for mht. Klubudvikling herunder
skolesamarbejde samt ikke mindst af fastholde medlemmerne i HTK.
Der var tillige forslag om evt. at ansøge om støtte fra Spar Nord, Novo Nordisk
samt Nordea. Bestyrelsen træffer beslutning herom senere.
5. Spilletøjsøkonomi
Bestyrelsen opfordrer HC til at udlevere spilletøjet til tennis spillerne snarest.
6. Opstrengningsmaskine
HC redegør herfor senere.
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7. Udvalgsstatus
Der arbejdes ihærdigt på, at de nedsatte udvalg fungerer efter hensigten. Al
begyndelse er svær!
Der udarbejdes opslag i forbindelse med holdopstilling.
Bestyrelsen indhenter medlemskort i kvickly, således at HTK kan opnå rabatter
derfra.

8. Samarbejde med DTF
HC redegør herfor senere.
Bestyrelsen talte om, at flere klubber melder sig ud af DTF pga. økonomien.
Dog er vi forsikret gennem DTF samt HTK kan ikke deltage ved holdturneringer
såfremt vi ikke er medlem.

9. Klubmesterskaber
HC redegør herfor senere.
10. Forslag om nedsættelse af økonomiudvalg
Bestyrelsen vedtog, at samtlige fakturaer der betales (ud over de faste
udgifter) skal videresendes og godkendes af bestyrelsesmedlemmerne.
Bestyrelsen foreslog, at der i første omgang bliver tale om en prøveperiode.
11. Fastsættelse af beløb/tilskud vedr. holdkampe
De seniorer, der spiller på turneringshold sørger på nuværende tidspunkt selv
for forplejning i forbindelse med afvikling af spillearrangementer. HTK tilbyder
at give et tilskud på kr. 150 pr. arrangement.
Bilag for kørsel refunderes af HTK som i sidste ende refunderes af kommunen
hvorved vi stort set er udgiftsneutrale.
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12. Evt. salg af gamle 7’er stole
Vi venter med at træffe en afgørelse til næstkommende bestyrelsesmøde hvor
alle bestyrelsesmedlemmer deltager.
13. Evaluering af sponsorarrangement
De fremmødte medlemmer, som mødte op tilkendegav at det det var et rigtig
fint arrangement.
Dog skal vi huske at udarbejde en afkrydsningsliste for betaling af
deltagergebyret, således vi er sikre på at alle får betalt. Evt. mobilepay til
Jørgen Bæk.
14. Eventuelt
tennisarrangementet ved kulturnatten vor populært med mange fremmødte til
standen. Der blev indhentet navne samt email adresser på de fremmødte til
senere brug.
15. Næste møde
Næste møde afholdes den 25.06.18 kl. 17.00.

