
 

 

Hjørring Tennisklub 

Mødereferat 
17. juni 2020 

Mødedeltagere 

HC Hartmann-Nielsen, Jens Andersen, Jørgen Højvang, Steen Errebo, John 

Brander Larsen, Lotte Haugaard, Winnie Bitsch og Knud Mikkelsen. 

Dagsorden. 

1. Velkommen / HC  

2. Økonomi – status på dette / Jens   
3. Medlemssituationen / HC  
4. Padel orientering / Jørgen & Knud  
5. Turneringsstatus / John  
6. Brochurer, klubtøj mm. / Lotte & Winnie  
7. Ungdomstræning skolesamarbejde m.v. 
8. Eventuelt 

 

1. Velkommen 

HC bød velkommen. 

2. Økonomi – status   
 
Der er ca. 30 der ikke har betalt kontingent. Jens skal til at finde ud af 
om det er udmeldinger, eller forglemmelser.  
 

3. Medlemssituationen  
 

Der er en medlemsfremgang på ca. 10 % i forhold til sidste år.  

 
4. Padel orientering  

Der er problem med ejerforhold i forhold til en ny Padlebane, da banen 
ikke kan være på den minibane der er tænkt til placeringen. Dette 
hænger sammen med at afgrænsningen af minibanen samtidig er skel 
mod vest for Fondens areal og kommunens/tennisklubbens. 
Fundamentet skal være så stort at man er nødt til at lade Padlebanen 
gå ud til midtvejs mellem minibanen og bane 7. Dette betyder at der 
skal sættes en støttemur der hvor der i dag er et skrånende græsareal. 



 

 

Der vil blive to entrepriser, et for fundamentet og et for selve banen. 
Der vil blive indhentet tre bud på hver entreprise. 

Der er to der har meldt sig som hjælpere til etablering og benyttelse af 
banen. Der er fortsat plads til flere. 

 
5. Turneringsstatus  

 
Damerne er kommet i gang med deres turnering. Herrerne starter i den 
kommende weekend, tre hold er tilmeldt flexturneringen. 
 
Ranglisteturnering er på plads. 
 
Klubmesterskaberne udskydes til 12. – 13. september. Vi skal alle 
være ambassadører for at få så mange med til dette stævne som 
muligt. 
 

6. Brochurer, klubtøj mm. 
 

Brochure til udlevering for nye medlemmer er lige på trapperne 

Udsalg på det gamle klubtøj. Nyt tøj er under opsejling, nyt koncept 

med mere individuelle køb 

 
7. Ungdomstræning skolesamarbejde m.v. 

Pæn tilgang af ungdomsspillere, men ikke mange til træning. HC og 
Jørgen arbejder videre med at finde en løsning om mere fastholdelse 
af de unge. 
 

8. Eventuelt 

Knud har aftalt med Jørgen Bæk at der skal laves en 
drejebog/jobbeskrivelse for de opgaver som Jørgen går og laver. 

Slagmuren har fået ny matchende farve, og der vil komme et nyt hegn 
op i toppen. 

Næste møde i august efter aftale med DGI 

 

 

 

 

 

Referent:  Knud Mikkelsen 


