
   
 

 

Formandens Beretning 
 

Bestyrelsen 
Ved afslutningen af den ekstraordinære generalforsamling 2018 var vi som ny bestyrelse og suppleant klar 
til de mange spændende arbejdsopgaver der forelå. Allerede inden første bestyrelsesmøde, hvor 
rollefordelingen skulle fastsættes opstod der imidlertid udfordringer. Rasmus Konge ønskede af personlige 
årsager ikke længere, at deltage og suppleant Grethe Sandberg Andersen blev indkaldt til bestyrelsespost. 
 
Konstitueringen af bestyrelsen blev på første møde fastlagt med Jens Andersen som næstformand og Trine 
Niebuhr som sekretær. Jørgen Bæk fortsatte arbejdet som kasserer udenfor bestyrelsen. 
 
Trænersituationen 
Dagen efter den ekstraordinære generalforsamling valgte cheftræner Mads Hofmeister at opsige sin stilling 
med øjeblikkelig virkning. Dette satte bestyrelsen og ikke mindst klubbens ungdomsafdeling i en yderst 
prekær situation. Vi arbejde med løsningsforslag gennem Dansk Tennis Forbunds trænerhus, samarbejde 
med Aalborg Tennisklub og direkte kontakt til både danske og udenlandske trænere. Løsningen blev en 
ordning hvor Rasmus Konge varetog cheftræner rollen i den udstrækning hans job tillod det og jeg vil gerne 
benytte lejligheden til, at takke Rasmus for hans indsats.  
Desværre for os, men til held for Rasmus skiftede hans jobsituation sig i positiv retning og så blev gode råd 
dyre. Vi talte endnu engang med DTF med flere uden held. Løsningen blev en sammenholdsløsning, hvor 
flere bestyrelsesmedlemmer og andre HTK´ere flyttede sammen i bussen og varetog træneropgaven i 
samarbejde med vore hjælpetrænere. En stor tak til alle – ingen nævnt,  ingen glemt. 
 
I forbindelse med afholdelse af vores årlige Tenniscamp/tennisskole i uge 27 fik vi kontakt til Camilla 
Petersen fra JTU der trådte til som træner denne uge. En opgave hun løste super og ved starten af 
indendørssæsonen trådte Camilla og Jørgen Nørgaard til som trænere i HTK. En opgave de har løst 
exceptionelt godt med fantastisk planlægning, udførelse og ikke mindst til stor tilfredshed for vore 
ungdomsmedlemmer. 
 
Frivillige 
Sammenholdet omkring træning af ungdom, det utrættelige arbejde af det ”ungdommelige” banehold, 
styring af mandagsmix, holdkaptajner og alle I andre som assisterer i store og små opgaver er uundværlige i 
vores forening. Foreningslivet herhjemme er under pres, men jeg føler mig overbevist om, at netop så 
mange individers lyst til og mulighed for at bruge tid, viden og energi på Børge Christensens Vej er det som 
sikrer vores lyse fremtid. En kæmpe stor tak til jer alle. 
 
Standerhejsning 
Årets standerhejsning forløb yderst tilfredsstillende og banerne fremstod endnu engang i eminent stand. En 
stand vi også får ekstrem stor ros for når gæste spillere fra andre klubber besøger os. 
Bente Severinsen blev kåret som årets HTK´er for hendes utrættelige indsats som holdkaptajn for Ida og 
skiftende medspillere. 
Den årlige turnering i forbindelse med standerhejsningen forløb som altid velsmurt og med mange glade 
deltagere. Tennis Sportensdag 2018 var programsat samme dag og desværre var vi sent ude med 
opmærksomhed omkring dette og fremmødet kunne godt have haft været bedre. I 2019 ændrer vi lidt på 
dette, men mere om set-uppet senere. 



   
 

 

 
Kristianssand Tennisklubb 
Igen i år har vi haft besøg af Kristianssand Tennisklubb og de skønne nordmænd besøgte os med 70 
deltagere fordelt på ungdomsspillere, nybegyndere, øvede og turneringsspillere. Nogle fantastiske dage 
med proppede baner og masser af smil, solskin og højt humør. Lørdag under besøget blev der afholdt 
landskamp og med stor glæde kunne vi trække os sejrsrigt ud af opgøret. Lørdag aften blev afsluttet med 
fest, god mad og dans og sang. 
 
Klubsponsor 
 I starten af året indgik vi en 3 årig klubaftale med Sport Scandinavia som indebærer yderst fordelagtige 
muligheder for os som klub og for medlemmerne generelt. Her kan blandt andet nævnes nye super priser 
på bolde som har fået meget positiv respons. Klubtøj, gode ketchere og meget andet. En stor tak til Sport 
Scandinavia og Jørgen Nørgaard som er vores kontaktperson på dette. 
 
Sponsorer 
Sparekassen Vendsyssel har i 2018 været hovedsponsor og virkelig støttet op om klubben gennem mange 
år. Et samarbejde, der i skrivende stund næsten er forlænget med yderligere 3 år. Husk, at I som 
medlemmer kan støtte op og yde støtte til såfremt et bankskifte er på tegnebrættet. En opfordring til, at 
tage dialogen med banken og høre om deres fordelagtige priser enten ved telefonisk kontakt til banken 
eller ved, at tage fat i Anders Brok som gerne yder assistance. 
 
Vi har idet det hele taget været forkælede med rigtig god støtte fra vores sponsorer og jeg vil gerne på hele 
klubbens vegne sige af hjertet tak – uden jer var alting meget vanskeligere (og kontingentet højere). 
 
Køb af grund 
Vores lejeaftale med Hjørring Kommune havde udløb primo 2020 og som benævnt på generalforsamlingen 
sidste år havde vi i klubben købstilbud fra kommunen. Denne aftale er effektueret, som aftalt med købssum 
på 1 krone og aftale om tilbagekøbsklausul til samme pris såfremt HTK skulle ophøre. Vi er ikke yderligere 
økonomisk forpligtiget som følge af købet, men der mangler endnu at blive skiftet navn på – oprettet 
skøde mm. Dette forventes færdiggjort indenfor 1 måned. 
 
DanaCup 
Igen i år udlejede vi hallen til indkvartering af dommerbesætningen under Dana Cup. Vi har i bestyrelsen 
drøftet dette samarbejde og er enige om fortsættelse dog mod en højere lejeindtægt grunder generelt slid, 
forbrug og antallet af deltagere. 
 
Holdturneringer 
Udendørs 
Vi deltog med hele 10 hold i udendørs turneringerne under JTU. 
På ungdomssiden: 
2 hold i U16 Piger med opnået placering som henholdsvis nr. 4 og nr. 6 i deres pulje 
1 hold i U14 Drenge med opnået placering som nr. 2 i deres pulje 
1 hold i U10 Drenge med opnået placering som nr. 2 i deres pulje 
 
På Seniorsiden: 
 
1 hold i Serie 1 Herrer med opnået placering som nr. 5 i deres pulje 
1 hold i 4 personers Herrer Flex med opnået placering som nr. 1 i deres pulje 



   
 

 

1 hold i Mix 2+2 Flex med opnået placering som nr. 1 i deres pulje 
1 hold i Veteran 35/40+ MIX med opnået placering som nr. 1 i deres pulje 
1 hold i Veteran 50+ Elite MIX som gik videre til slutspil og vandt dette 
Indendørs (igangværende) 
Vi deltager med 4 hold i indeværende holdturnering: 
Junior U10, hvor Kasper & Mads efter 5 kampe fører deres pulje 
Junior U16/U18 Drenge, hvor Frederik & Malthe er placeret på 5. pladsen efter 4 kampe 
Junior U16/U18 Piger, hvor Ida & Julia er placeret på 4. pladsen efter 5 kampe 
Jyllandsserie Herre – 4. Division, hvor holdkaptajn John Brander med skiftende makkere ligger nummer 1 
efter 4 kampe. 
Klubmesterskaber 
Vi afholdt igen i år klubmesterskaber en weekend ultimo august – en super arrangement med mange 
timers godt spil på banerne og efterfølgende buffet menu, vin med mere fra vores gode sponsor Kvickly. En 
stor tak til arrangørerne, deltagere og et stort tillykke til alle vindere. 
 
 
 
 
 
 
Fremtiden / 2019 
Når vi har fået sammensat den nye bestyrelse ligger der rigtig mange spændende opgaver og venter. Nogle 
er allerede påbegyndt og andre skal skubbes det sidste stykke ud over rampen. Her kommer nogle 
highlights: 
 
 
Nyt medlemssystem og booking system 
Vi har investeret i nyt medlemssystem for på denne måde, at blive mere up to date i muligheder, regnskabs 
system, kommunikation (blandt andet nyhedsmail, genetablering af Klubnyt, betalingsservice) og meget 
mere. Her i blandt også nyt booking system der forventes taget i brug med starten af udendørssæsonen. 
Det nye system hedder ForeningLet og vi vil indkalde til orienteringsmøde (eventuelt i forbindelse med 
standerhejsning d. 27/04) 
 
I forbindelse med standerhejsning d. 27/04 skal vi kåre årets HTK´er og jeg vil gerne opfordre alle til at 
indstille deres kandidater til denne ærefulde titel. 
 
Tennissportens Dag 2019 
Afholdes i år lørdag d. 04/05 i alle deltagende tennisklubber i Danmark. Vi har forberedt annoncering på 
HAS kanalen, på og i Vendelbo Posten og selvfølgelig gennem Facebook. 
 
Facebook 
Er måske et underligt punkt, at have som fokus element for året, men dette medie er udover ambassadør 
rollen som alle medlemmer har, vores vigtigste og mest effektive adgang til nye interesserede og 
potentielle medlemmer. 
Jeg vil derfor på det kraftigste opfordre alle til at tage en meget aktiv del i klubbens Facebook univers. Hver 
gang vi synes godt om, deler og ikke mindst kommenterer opslag, billeder og begivenheder spredes dette i 
et større og større netværk og kan bedst sammenlignes med den sladder/opmærksomhed der i gamle dage 
var på byens torv. 



   
 

 

Skulle der være nogle af jer som gerne vil tage endog endnu mere del i Facebook søger vi gerne 
Administratorer, der kan dele billeder, sjove historier og skæve vinkler fra dagligdagen i Vendsyssels største 
og ikke mindst bedste tennisklub. 
 
 
Medlemstilgang 
Som jeg har nævnt tidligere er foreningslivet og danskernes traditionelle tilgang til dette truet i dens 
nuværende form og vi skal alle, ikke mindst bestyrelsen være på stikkerne i vores ageren på medlemssiden. 
Hvad gør vi for fastholdelse af eksisterende? Hvad gøres i rekrutteringen af nye? 
Dette er absolutte hovedfokus områder for 2019/2020 og årene frem. Vi skal vækste og ikke mindst på 
ungdomssiden skal der intensiveres på indsatsen. 
Vi har derfor etableret et ungdomsudvalg bestående af 3 forældre, trænerrepræsentant, ungdomsmedlem 
og jeg som sparring fra bestyrelsen. Her er fokus på skolesamarbejdet, Tennis Camp (uge 27 og 32), sociale 
arrangementer for ungdomsafdelingen, træner uddannelse og meget mere. 
 
Sponsorer 
Sponser delen er et andet fokuspunkt idet vi som klub har behov for assistance økonomisk for, at kunne 
videreudvikle alle områder. For at kunne tiltrække og servicere eksisterende og nye sponsorer har vi 
sammensat et sponsorudvalg, der allerede nu fremviser gode resultater og er ved sidste del i 
planlægningen af en sponsordag. En dag hvor sponsorer bliver inviteret til turnering/træning, vinsmagning 
og fælles spisning. En dag hvor vi som klub kan sige tak for støtten. 
 
 
Kommende arrangementer 
Nye arrangementer bliver løbende opdateret på Facebook, på hjemmesiden og via opslag her i klubben på 
opslagstavlen.  
 
Skumtennis Stævne via JTU d. 24/03 (afholdes i Badmintonhallen) 
 
Indendørs mesterskab (Vendsyssel) i weekenden d. 13/14. april (samarbejde med Hirtshals) for både 
juniorer og seniorer. 
 
Standerhejsning d. 27. april 
 
Tennissportens Dag d. 04. maj 
 
Familietennis i samarbejde med Tennis Netværk Nord d. 05/05 
 
Kristiansand Tennisklubb besøg d. 09 – 12. maj (landskamp og fest d. 11. maj) 
 
Slutteligt vil jeg gerne takke bestyrelsen, fonden og ikke mindst alle de frivillige, samtlige medlemmer og 
forældre for en sæson, der trods visse startvanskeligheder har resulteret i økonomisk plus, nye trænere, nyt 
lys i hallen, mange nye medlemmer og fantastisk spil på alle banerne. 
 
Tak for Kampen 
 
HC Hartmann-Nielsen 
Formand  



   
 

 

Hjørring Tennisklub 


