
Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Tennisklub, afholdt ons. D. 27/04-22. 
 

Deltagere: 
HC Hartmann-Nielsen, Kim Mikkelsen, John Brander, Steen Errebo, Kristine Gjedde & Winnie B. Hartmann-
Nielsen. 
Afbud fra: 
Jens S. Andersen & Knud Mikkelsen 
 
DAGSORDEN 
 

1) Opfølgning på Standerhejsning 
2) Gøremål i forbindelse med Åbent Hus – Tennissportens Dag 2022 – lørdag d. 30/04 
3) Økonomi, herunder masseopkrævnings udsendelsen med sommerkontingent 
4) Boldsalg / prisjustering 
5) Eventuelt 

 
Ad. 1 
Bestyrelsen udtrykte stor generel tilfredshed med arrangementet og opbakning, samt fremmøde. Særlig 
stor fornøjelse med de hjemmebagte kager og den hygge det medførte. Samme tilbagemelding modtaget 
fra medlemmer. 
Banerne endnu engang i eminent stand og dejligt, at 5 baner efterfølgende blev taget i brug. 
 
Ad. 2 
Åbent Hus arrangementet er nået meget bredt og flot ud via Facebook begivenheden og der er i skrivende 
stund mere end 50 tilbagemeldinger på deltagelse eller interesseret i deltagelse. 
Der er planlagt hjælpere til hver bane (såvel tennis som padel, samt skumtennis på minibane), derudover 
køkken og grill assistance på dagen. Der vil være gratis pølser & brød, men drikkevarer købes som normalt. 
Kristine sikrer indkøb af pølser, brød, samt diverse tilbehør. 
Bestyrelsen og andre frivillige mødes klokken 10 lørdag morgen og gør klar til ryk ind. Vejrudsigten tegner 
lovende. 
På dagen forsøges med 10% rabat på medlemskab (første periode) ved indmeldelse på anlægget og vi vil på 
dagen sidde klar og hjælpe. 
Bestyrelsen sikrer orienteringsmateriale (trykt) som nye ansigter kan få udleveret med medlemskabspriser, 
introduktionsforløb, træningsmuligheder mm. 
 
Ad. 3 
Arbejdet omkring overlevering til Jens er i gang og HC orienterede om, at det af bestyrelsen nedsatte 
økonomiudvalg har møde torsdag d. 28/04 med Lars Aage omkring udskillelse af Padel fra tennisklubbens 
regnskab, samt de presserende og nødvendige omposteringer fra 2021 regnskabet. 
 
Masseopkrævningen har som altid afstedkommet tilbagemeldinger med udmeldelser grunder skader, 
sygdom, fraflytning med mere. De kontingenter som allerede er trukket på kort tilbageføres. Bestyrelsen 
var enige om, at vi skal formidle det enkelte medlems ansvar for rettidig udmeldelse / pause idet samtlige 
medlemskaber qua tidligere års beslutning automatisk fornyes (gældende alle former: måned, kvartals, 
ude/inde mm.). 
 
 



Ad. 4 
Vi har endnu ikke de justerede indkøbspriser på bolde, men bestyrelsen besluttede at de nye 
boldsalgspriser skal følge en lige avance som nu. De nye priser udmeldes og synliggøres hurtigst muligt. 
 
Ad. 5 

a) Winnie foreslog, at vi i bestyrelsen henstillede til fonden, at indkøbe en opslagstavle/white board til 
køkkenet, samt nye termokander (efter forslag fra flere medlemmer). Steen og HC bringer dette ind 
til det kommende fondsbestyrelsesmøde (onsdag d. 04/05) 

b) Bestyrelsen har modtaget spørgsmål omkring familiekontingent. Dette ses på senere på året da det 
har eksisteret tidligere, men behovet har ikke været til stede de seneste år – forsøg med søskende 
rabat har heller ikke genereret ekstra medlemmer. 

c) Bestyrelsen har modtaget forslag om et kombineret tennis & padel medlemskab. Dette er 
prismæssigt let at administrere, men vi vil sikre korrekt håndtering med minimal manuel bogføring i 
medlemssystemet. Derfor tages forslaget, som bestyrelsen støtter med i økonomi udvalgets 
kommende møde. 

d) Vores banemænd oplever desværre manglende oprydning ved padel banerne og bestyrelsen tager 
punktet med ind i partnerskabet med HFS. Forslag omkring opstilling af 2 nye affaldsspande ved 
siddepladserne, samt 1 skilt med ordensregler. 

e) I forbindelse med fotografering i klubben skal vi have 100% styr på gældende GDPR regler og Steen 
tager teten på denne og vil via assistance fra DGI og forbundet komme med retningslinier på 
kommende bestyrelsesmøde. 

 
 
 
 
 
Hjørring d. 28/04-2022 
 
 


