
Formandens beretning 2020 

BESTYRELSEN 
Efter afholdelse af ordinær generalforsamling d. 16. marts 2019 konstituerede bestyrelsen sig som følger: 
Formand: HC Hartmann-Nielsen 
Næstformand: Jens Sandberg Andersen 
Kasserer: Astrid Karlsen 
Jørgen Højvang 
Steen Errebo 
Grete Sandberg 
Trine Niebuhr 
Suppleant: Karen Møller 
 
1 måneds tid inde i den nye bestyrelses ageren var Trine desværre grundet jobmæssige årsager tvungen til, 
at trække sig som bestyrelsesmedlem og i stedet tiltrådte Karen Møller. 
 
KØB AF GRUND 
Af flere forskellige årsager (ikke hos tennisklubben, men hos Hjørring Kommune) er tinglysning af købet 
ikke sket endnu. Dog er tinglysnings fuldmagt til Advokatfirmaet Amtsmandstoften endelig underskrevet og 
i skrivende stund forventes dette at falde på plads hvert øjeblik. 
Vi refererede sidste år om en engangsudgift i forbindelse med købet – dette var en fejlinformationen idet 
alle omkostninger i denne forbindelse påligges Hjørring Kommune. 
 
TRÆNERSITUATIONEN 
På seniorsiden og specielt på succes´en Voksen Introduktion har John Brander Larsen og Niels Jacob ydet en 
forbilledlig indsats og der skal lyde en stor tak herfra. 
 
Vores juniorafdeling var efter sidste års udfordringer endelig et sted, hvor stabilitet og kontinuitet skulle 
danne grobund for vækst og udvikling. 
Desværre blev denne stabilitet af flere omgange rystet og vi måtte i dette år af forskellige årsager sige 
farvel til Camilla Petersen og Jørgen Nørgaard. Begge har ydet en stor indsats og skal have tak for dette. 
 
For nuværende fungerer træner-set uppet med ansættelsen af Rasmus Konge på deltid til håndtering af 
vores juniorturneringsspillere, samt de øvede. Emma & Malthe har på skift ansvaret for vores begynder & 
let-øvede spillere med rød og orange bold. 
 
STANDERHEJSNING 
Årets standerhejsning forløb yderst tilfredsstillende og banerne fremstod endnu engang i eminent stand. En 
stand vi også får ekstrem stor ros for når gæstespillere fra andre klubber besøger os. 
Jørgen Bæk blev kåret som årets HTK´er for hans utrættelige indsats på banerne, i klubhuset, som kasserer, 
holdspiller og generel samlingspunkt for mange medlemmer. Den årlige turnering i forbindelse med 
standerhejsningen forløb som altid velsmurt og med mange glade deltagere. 
 
KRISTIANSAND TENNISKLUBB 
Igen i år havde vi en stor delegation af spillere, forældre og trænere på besøg fra Kristiansand Tennisklubb. 
Banerne blev fyldte gennem disse 3 dage og vi havde juniorspillere med i udvalgte træninger. Der blev 
afholdt landskamp lørdag med et tæt nederlag som resultat. Pokalen måtte derfor med Color Line og 
nordmændene hjem (hvad vi ikke gør for, at få besøg igen). 



 
SPONSORER 
En stor tak skal lyde til samlingen af sponsorer, der er stærkt medvirkende til at gøre hele året og ikke 
mindst dagligdagens opgaver så meget lettere med deres ikke ubetydelige bidrag. 
 
DANACUP 
Vores aftale med Dana Cup blev genforhandlet og endnu engang blev dommerne fra nordens største 
fodboldturnering indkvarteret her i klubben. 
Vores aftale med Dana Cup er fremtidssikret og gør, at vi i klubben har godt økonomisk tilskud i budgettet 
år efter år. 
 
HÆDER MM. 
Frans Nørby 
VM Guld for hold i Superseniors 2019, der blev spillet i Umag / Kroatien 
VM Bronze i Herredouble i same turnering 
 
Kasper Højvang Jørgensen 
Jysk mester indendørs 2020 I U12 indendørs og sølv i herredouble samme turnering 
 
VICTORIA MARKMANN 
Anden plads ved Jysk Mesterskab U10 indendørs 2020 
 
Stort tillykke til alle 3 og samtidig en tak til dem, samt alle andre som repræsenterer klubben i hold og 
individuelle turneringer rundt omkring om det så er lokalt, regionalt, nationalt eller som Frans på 
verdensplan. 
 
MEDLEMSSITUATIONEN 
244 aktive medlemmer og 57 ikke aktive (pause grundet skader, rejser, efterskole med mere). 
 
59 (0-18) 
9 (19-25) 
I alt: 68 (27,9 %), tilskudsgrænsen er på 20% 
 
62 medlemmer er ”meldt ud” siden seneste generalforsamling, men dette er mere et udtryk for registrering 
i det nye system for, at sikre korrekt data til indberetning mod Danmarks Idrætsforbund, kommune etc. 
 
Vi har igangsat udvidet skolesamarbejde, hvor vi allerede har haft flere skoleklasser forbi hallen til ”ketcher 
introduktion” sammen med Rasmus Konge og frivillige medlemmer. Dette i håb om, at tiltrække endnu 
flere nye medlemmer under 18 år. 
FRIVILLIGE 
Ingen beretning uden lovprisning af alle de mange frivillige, som er hele eksistensgrundlaget for Hjørring 
Tennisklub. 
Trænere, banehold, musikanter, holdkaptajner, ungdomsudvalg, forældre og hver og én, der i dagligdagen 
bidrager til vores alles gode muligheder på og udenfor banen. En stor tak skal lyde herfra. 
 
FREMTIDEN / 2020-2021 
I den meget nære fremtid har vi allerede i morgen Dunlop U12 turnering nede i hallen og jeg vil da anbefale 
så mange som muligt kommer og ser den rigtigt gode tennis de unge mennesker præsterer. 
 



Standerhejsningen finder sted lørdag d. 25. april og weekenden efter afholdes om lørdagen d. 04. maj 
Tennissportens Dag 2020. 
 
Kristiansand Tennisklubb kommer igen i år på besøg og alle 8 udendørsbaner er booket til dem fredag d. 8 + 
lørdag d. 09. maj. 
Vi planlægger som noget nyt i år en klubtur den modsatte vej i september og mere information omkring 
dette følger snarest. I den forbindelse har vi i år meldt os som sælgere af Lillebrorlodder – som kan 
erhverves gennem juniormedlemmerne og pudsigt nok også efter generalforsamlingen er afsluttet (eller 
under spisningen). Al overskuddet går til denne tur og som delbetaling for juniorerne. 
 
I løbet af den kommende måned præsenterer vi en ny og mere simpel, brugervenlig og korrekt 
hjemmeside. 
 
 
Slutteligt vil jeg gerne takke bestyrelsen, fonden og ikke mindst alle de frivillige, samtlige medlemmer og 
forældre for en sæson, der trods stadige udfordringer har resulteret i økonomisk stabilitet, mange nye 
medlemmer og fantastisk spil på alle banerne. 
 
Tak for Kampen 
 
HC Hartmann-Nielsen 
Formand  
Hjørring Tennisklub, onsdag d. 04. marts 2020 
 


