
 

 

Hjørring Tennisklub 
Mødereferat 

29 – 06 –  2022 

Mødedeltagere 

HC Hartmann-Nielsen, Jens Andersen, Steen Errebo, John Brander Larsen, 
Kim Mikkelsen og Knud Mikkelsen. 

Afbud: Kristine Gjedde, Winnie Bitsch, 

Dagsorden. 

 
1. Velkommen  
2. Økonomi. 
3. Revisorer. 
4. Eventuelt 
 
 

1. Velkommen 

HC bød velkommen. 

2. Økonomi 

Der har været møde med Lars Aage, og der er fortsat problemer med 
specielt budget/posteringer vedr. el- og varmeudgifter. Er vigtigt i forhold til 
det kommunale tilskud. 
 
Der mangler kræfter til at gøre noget mere i forhold til sponsoraftaler. John 
og Kim supplerer det nuværende sponsorudvalg, og der tænkes 
klubmedlemmers evt. kontakt til virksomheder ind i kontakten til 
virksomhederne.  
 
Mulighederne for øgede indtægter i form af stævner og udleje til Norske 
klubber m.v.  
 
Kim arrangerer i samarbejde med Nina Q-stævne igen til efteråret. 

 
 
 

3. Revisorer. 



 

 

HC har talt med Bjarne Lind Thomsen og Hans Jørgen Christensen, og 
håber at kunne lande en aftale med dem om at indtræde som klubbens 
revisorer. Bliver det et ja, undersøges om det er muligt med en 
forespørgsel til alle medlemmer, uden at indkalde til ekstraordinær 
generalforsamling. 
 

4. Eventuelt 
Steen har talt med DGI ang. billeder på FB. Dette er OK, så længe det 
er situationsbestemte billeder og de ikke bruges i PR-øjemed og 
lignende. 
 
Der er problemer med svind af bolde og drikkevarer, samt ikke 
betalende gæster på Padelbanerne. Knud undersøger muligheden for 
opsætning af overvågningskameraer. 
 
Vedr. svind/opfølgning foretog bestyrelsen optælling af lageret vedr. 
bolde, ketchere, bats, drikkevarer etc. For så vidt angår drikkevarer har 
der primært manglet øl samt opfyldning i køleskab. Steen foretager 
indkøb (clearet med Kristine) og laver en opfølgning på salg. 
 
 
I den nuværende økonomiske situation, hvor der ikke er midler til at 
beplante de bare skrænter ved Padelbanerne, er bestyrelsen indstillet 
på at lade disse gro vildt, og evt. tilslutte sig kommunens kampagne 
”Vild med vilje.” 
 
Knud køber og opsætter rovfugle silhuetter på Padelbanerne, da der er 
set flere kvæstede fugle herved. 
 
 
 
 

 

Referent:  Knud Mikkelsen 


