Hjørring Tennisklub af 1897

16.05.18

Bestyrelsesmøde i Hjørring Tennisklub
mandag den 14.05.18 kl. 16.30
i klubhuset på Børge Christensens vej.

Referat

Mødedeltagere: Jens Sandberg Andersen (JA), Hans Christian Hartmann-Nielsen (H.C), Grethe Just
Andersen (GJU) Steen Errebo (SE), Grete Sandberg Andersen (GA),Trine Niebuhr (TN)(Ref.).
Fraværende: Astrid Karlsen (AK), Jørgen Bæk (JØB).
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Referatet blev godkendt.
2 . Økonomi.
Bestyrelsen drøftede ikke HTK’s økonomi, idet JØB var bortrejst. Bestyrelsen
beder JØB om at fremsende balance fra sidste bestyrelsesmøde, idet
bestyrelsen ikke har modtaget denne.

3. Etablering af diverse udvalg i HTK.
Bestyrelsen drøftede vigtigheden af, at få etableret følgende udvalg i HTK:
Mindst en fra bestyrelsen er repræsenteret i hvert udvalg.
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Juniorudvalg:
Hanne Aggerholm
Jesper Markmann
Rasmus Konge
Har primært til opgave, at sikre tilfredshed og glæde ved træningerne, samt
assistere med at hverve nye medlemmer i juniorafdelingen.
For nuværende er HTK repræsenteret med U-10 drenge, U-14 drenge samt U16 piger.

Medlemsudvalg:
Har primært til opgave at hverve nye medlemmer over 18 år.
Jørgen Bæk
Jens Sandberg Andersen

Sponsorudvalg:
Har primært til formål at hverve nye sponsorer samt vedligeholde
eksisterende sponsorer.
H.C. Hartmann Nielsen
Astrid Karlsen
Steen Errebo
Hanne Kragelund
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Turneringsudvalg:
Har til opgave at sørge for diverse turneringer i HTK.
John Larsen
Bente Severinsen
Steen Errebo
Grethe Just

Trivselsudvalg:
Har til opgave at sørge for god trivsel blandt medlemmerne.
Karen Møller
Trine Niebuhr
Informationsudvalg:
Har primært til opgave at tage hånd om nyheder/info til medlemmerne feks.
Via klubnyt, facebook, hjemmesiden samt instagram.
John Bilde
Emma Hartmann Nielsen
H.C. Hartmann Nielsen
Baneudvalg:
Har til opgave at tage hånd om indkøb af ekstraordinære remedier/maskiner til
vedligeholdelse af banerne.
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Jørgen Bæk
Erik Winther

4. Indkøb af nyt computersystem til HTK.
Da HTK’s eksisterende computersystem er brændt sammen, er det nødvendigt
at indkøbe et nyt system til klubben.
Man har undersøgt hvor vidt det såkaldte system ved navn Forenings.Let
opfylder de krav der stilles. Bestyrelsen har godkendt indkøb af systemet, idet
det dels indeholder medlemsmodul, regnskabsmodul, kalendermodul samt
bookingmodul.
Prisen for systemet beløber sig til kr. 4200,00 pr år, startgebyr kr. 2000,00
samt ny computerskærm til ca. Kr. 1000,00-1500,00.

5. Hjemmeside
HTK har fået ny hjemmeside hvor der samtidig er link til bookingmodul.
Adressen er: www.htktennis.dk

6. Besøg af Kristiansand Tennisklub
Besøget forløb planmæssigt både hvad angår spil, turnering samt festaften.
Dog efterlyste formanden større aktivitet fra bestyrelsesmedlemmerne hvad
angår vagtordninger. Dette tages til efterretning ved næste års besøg af den
norske klub.

7. Eventuelt.
TN redegjorde for mail fra medlem i klubben vedr. hvor vidt det er tilladt at
medbringe tidligere/potentielle eller familie medlemmer i HTK til spil og om
man skulle lave en betalingsordning eksempelvis kr. 25,00 pr. Person.
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Man var enig om at det skal være tilladt i mindre omfang at medtage
medlemmer, som kunne være potentielle medlemmer.
Bestyrelsen talte tillige om de vilkår der gælder for Porsgrunn Tennisklub, som
skal benytte vores anlæg i weekenden fra den 01.06.18, herunder:
Overnatning
Adgang til badefaciliteter
Adgang til køkken
Adgang til 6 udendørs baner og evt. 2 indendørs baner såfremt det regner
Adgang til 2 udendørs minitennisbaner
Adgang til løbebane ved tennishallen
Adgang til 1 dag i svømmehal
8. Næste møde.
TN mailer mulige datoer for næste møde til bestyrelsen.

