Bestyrelsesmøde i Hjørring Tennisklub
Afholdt virtuelt tirsdag d. 14. april 2020
Deltagere:
HC Hartmann-Nielsen, Jens Andersen, Jørgen Højvang, Steen Errebo, John Brander Larsen,
Knud Mikkelsen, Lotte Haugaard & Winnie Bitsch
1. HC Hartmann-Nielsen bød velkommen til denne alternative afholdelse af det
konstituerende bestyrelsesmøde. De nyvalgte medlemmer og den nyvalgte suppleant
blev takket for deres villighed til, at indgå i bestyrelsen.
2. Bestyrelsen konstituerede sig således:
a. Formand: HC Hartmann-Nielsen
b. Næstformand & kasserer: Jens Andersen
c. Ungdomsafdeling & træneransvarlig: Jørgen Højvang
d. Turneringsansvarlig: John Brander Larsen
e. Klubsekretær, samt bindeled på anlæg og tennishal: Knud Mikkelsen
f. Klubsponsor koordinator: Lotte Haugaard
g. Trivsels og social: John, Lotte, Winnie (suppleant) & Knud
h. Sponsorer: HC & Steen
i. Hjemmeside: HC, Jens, Jørgen & Knud
3. Drøftelse af de økonomiske følger af Covid 19 situationen og hvilke tiltag klubben kan
tage allerede nu.
a. Der udarbejdes nyt budget 2020 (Jens & HC)
b. Der udsendes orientering til medlemmer pr mail hurtigst muligt (HC mailer
forslag til bestyrelsens godkendelse d. 15/04).
c. Drøftelse af hvilke værktøjer vi som forening kan benytte os af for, at sikre
økonomiens stabilitet.
4. Åbning af udendørsbaner
a. Vi afventer stadig anbefalingerne fra Danmarks Idræts Forbund og Dansk
Tennis Forbund, men klargøring af baner er påbegyndt.
5. Udsendelse af kontingent opkrævninger
a. Det blev besluttet at agere normalt og udsende opkrævninger først kommende
weekend efter, at have fået feedback på den kommende nyhedsmail.
6. Hjemmeside
a. Jens, HC & Jørgen afholder telefonmøde hurtigst muligt, således at nye
kontingentsatser, informationer etc. opdateres på den gamle hjemmeside og
arbejdet med den nye side intensiveres.
7. Eventuelt
a. Der blev stillet forskellige forslag til arrangementer, turneringer og andre tiltag
som kunne tilføre klubben en økonomisk håndsrækning. Social udvalget
arbejder videre med dette.
8. Næste møde afholdes virtuelt søndag d. 19/04, klokken 16:00

