Hjørring Tennisklub af 1897

20.09.18

Bestyrelsesmøde i Hjørring Tennisklub
mandag den 17.09.18 kl. 17.00
i klubhuset på Børge Christensens vej.

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

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet blev godkendt. Dog med en korrektion til referatet: Bestyrelsen
besluttede, at det ikke er nødvendigt at godkende bilag inden betaling, da der
oftest er tale om faste udgifter. JØB fremsender fremadrettet kontoudtog til
bestyrelsesmedlemmerne via mail.

2 . Økonomi
JØB redegjorde for, at vi ikke pt. har et reelt billede HTK’s økonomi, idet
kontingent opkrævningerne for efterår/vinter sæsonen endnu ikke er udsendt.
Kontingent opkrævninger for juniorer bliver fremsendt når vi har en
fornemmelse af hvem der ønsker at spille i efterår/vinter sæsonen.
Bestyrelsen drøftede desuden hvor vidt kontingentets størrelse for seniorer
stemmer overens med de faciliteter, som HTK kan tilbyde medlemmerne.
Bestyrelsen var enig om, at kontingent for seniorer ligger på det rigtige niveau.
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3. Trænersituationen
Projekt ´trænerhuset´ bliver ikke en realitet før udendørssæsonen 2019, set
med positive briller, da Aalborg Tennisklub alligevel ikke ønsker at samarbejde
om ansættelse af en fælles cheftræner for de to klubber.
Træningen bliver varetaget af bestyrelsesmedlemmer i HTK, som er i
besiddelse af de nødvendige kompetencer indtil vi påbegynder
indendørssæsonen.
HTK har både trænere og hjælpetrænere i spil til den kommende sæson.
Bestyrelsen diskuterede nødvendigheden af, at afholde møde med potentielle
trænere og hjælpetrænere, da det er uvist hvilke dage de enkelte trænere skal
virke.
SE, HC, og GJA afholder møde med de kommende trænere ved førstkommende
lejlighed og finder forhåbentligt en god løsning på problemet.
Juniortræning finder sted mandag og onsdag i tidsrummet kl. 15-19.
4. Udkast til brev vedr. skoletennis.
GSA har lavet et fint udkast til opslag vedrørende skoletennis, som er
anvendeligt til brug på samtlige skoler i Hjørring Kommune.
HTK inviterer dermed SFO-børn og skolens klassetrin til et skoletennisforløb,
som strækker sig over 4-6 besøg i tennisklubben pr. hold. HTK leverer
tennisketchere og bolde til børnene.
Skolernes tennisdag afholdes i slutningen af april 2019 og henvender sig til 1-5
klassetrin.
5. Turnering på HTK’s anlæg
GSA orienterede om, at mange turneringer bliver afholdt i de store klubber
som Randers og Århus.
Bestyrelsen ønsker at afholde flere turneringer på HTK’s anlæg eks. minitennis
turneringer fra januar-maj, pigetræf turneringer, nytårsturnering mv. Vi
kontakter spillere/tovholdere som har stor erfaring på området.
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6. Lån/leje af tennishallen
Bestyrelsen vedtog at kommunernes skoler skal have mulighed for at benytte
tennisklubben samt de udendørs tennisbaner. Jørgen Bæk skal konsulteres ved
lån/leje af HTK’s faciliteter.
7. Frikontingenter
JØB udleverede liste over frikontingenter i HTK. Bestyrelsen accepterede de
eksisterende aftaler, men det skal tydeliggøres i kommende aftaler med
trænere hvor vidt der er tale om frikontingent.
8. Eventuelt
JØB nævnte, at antallet af bookede timer indendørs i hallen er på niveau med
tidligere år og der ikke findes store udskejelser i antallet af træningstimer.
9. Næste møde
Næste møde finder sted den 29.10.18 kl. 17.00

