
Referat af Generalforsamling i Hjørring Tennisklub d. 5. marts
2023 
 

Formand HC Hartmann-Nielsen bød velkommen og påbegyndte første punkt på dagsordenen: 

Bestyrelsen foreslog Per Klingenberg som dirigent, hvilket generalforsamling bifaldte. Som referent blev
Winnie Hartmann-Nielsen valgt. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt efter
gældende vedtægter og med korrekt varsel. 

BESTYRELSEN 

Efter afholdt ordinær generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig som følger: 

Formand: HC Hartmann-Nielsen 

Næstformand & Kasserer: Jens S. Andersen 

John B. Larsen 

Kim Mikkelsen 

Steen Errebo 

Knud Mikkelsen 

Kristine Gjedde 

Suppleant: Winnie Hartmann-Nielsen 

Da der på den ordinære generalforsamling ikke var kandidater til revisor positionerne afholdtes senere en 
ekstraordinær generalforsamling, hvor Bjarne Lind Thomsen og Hans Jørn Christensen blev valgt som 
revisorer i Hjørring Tennisklub. 

Det overrasker vel ingen når vi fra bestyrelsens side efter sidste års generalforsamling kan informere om, at 
økonomi har stået højt på dagsordenen i det forløbne år. Ordentlighed og styr på alle aspekter har været 
essentielle områder der er blevet arbejdet med. 

Et økonomi udvalg/arbejdsgruppe blev sammensat tidligt og mange måneders hårdt arbejde af specielt 
Jens og Lars Aage har medført et yderst grundigt regnskab og en forbedret forståelse af opbygning, 
kontering med mere. 

Der skal lyde den allerstørste tak til Lars Aage for hans assistance og vejledning i alle aspekter af dette. 
Bestyrelsen overrakte vingave til Lars Aage. 
MEDLEMSTAL 

I klubbens kalender er der faste holdepunkter og et af dem er indberetning af medlemstal til de officielle 
kanaler. 
MEDLEMSTAL 2021, altså udgangspunktet for året var: 

Tennis: 277 

Padel: 45 

PUNKT 2 / Formandens Beretning 

PUNKT 1 / Valg af Dirigent og referent 

ØKONOMI 



Genforhandlet hovedsponsoratet med Sparekassen Danmark, der har knyttet sig til yderligere 3 år som
værdsat partner hos os i tennisklubben (+ banesponsor på Padel) 

Yderligere trofaste støtter var med igen i 2022: 

Malerfirmaet Lars Dam 

Total: 322 (16% fremgang fra 2020) 

MEDLEMSTAL 2022 

Tennis: 256 

Padel: 83 

Total: 339 (fremgang på 6%) 

MEDLEMSTAL < 25 år fordeling 

Tennis: 71 

Padel: 34 

Total: 105, som udgør 31% 

UDENDØRSSÆSONEN 

Standerhejsning 

Åbent Hus / Tennissportens Dag 

Mandagsmix 

Pensionist 

IFS & Team FRED 

Holdturneringer 

Individuelle turneringer 

Klubmesterskaber 

Skolesamarbejde 

Kristiansand besøg 

Dana Cup var tilbage. 

Tennis & Padel Camp 

Og meget meget mere i et meget aktivt år på arrangementsfronten. 

VEDTÆGTSÆNDRINGER 

På sidste års generalforsamling henstillede vi til etablering af udvalg, der skulle arbejde med 
vedtægtsændringer. 
En gruppe bestående af: Frans Nørby, Jørgen Højvang og Per Klingenberg. 

Arbejdet er fortsat i gang og der har været det første møde med bestyrelsen. 

Vi forventer, at have et udkast til nye vedtægter klar indenfor de kommende 3 måneder og den nye 
bestyrelse vil få til opgave, at indkalde til Ekstraordinær Generalforsamling udelukkende med dette punkt 
på dagsordenen. 

SPONSORER 



Jacobsen & Nielsen El Installatør 

Poulstrup Snedker & Tømrerfirma 

Newwweb 

Nybolig Hirtshals 

Galleri Friis – kunst og livsstil 

Tandlægerne Dam og Kragelund 

Tandlæge Frank Sloth 

Hjørring Varmeforsyning 

Nye er også kommet til: 

OK Benzin 

Kirurgisk Klinik Nord 

Grodsfit 

STATE Energy 

Og den største tak skal lyde til jer alle. 

Og vi kan allerede nu byde velkommen til 2 mere i 2023:

Spar Nord & 

DN Isolering 

De positive resultater i 2022 bringer masser af energi og lyst til det fortsatte arbejde med udvikling af 
klubben. 

Den energi bliver påkrævet, da vi pr 01/04 står uden Nicolas (er stoppet) og Sigurd i ungdomsafdelingen. 

Dette er et kæmpe tab da vi her mister en enorm ressource, der både tennisfagligt og ikke mindst 
menneskeligt har betydet enormt meget for ungdomsudviklingen. 
Vi har igangsat meget i netværket og knokler for en permanent løsning. Dog skal der lyde en KÆMPE tak til 
Kim Mikkelsen for hjælp allerede nu. 
Økonomien er fortsat fokusområde 

Der etableres en årlig arrangementskalender 

Klub Mesterskaber for alle, spisninger etc. planlægges i god tid så alle har mulighed for at prioritere 
deltagelsen. 
Team FRED skal genoptages i samarbejde med Hjørring Skolen 

Der skal udvides med yderligere skole samarbejde 

De sidste detaljer på en ny klubsponsor aftale med Ketcher-Sport skal på plads 

Den kommende bestyrelse skal arbejde med en mere langsigtet plan for klubben (investeringer, ønsker, 
mål med mere) 
TAKKE TID 

Som det er blevet tradition, vil jeg gerne slutte med at takke jer alle. 

FREMTIDEN 



 

Alle i bestyrelsen 

Alle på baneholdet 

Alle frivillige 

Alle trænere 

Alle medlemmer 

Alle i fonden med speciel tak for det eminente køkken 

Alle sponsorer (og husk at støtte dem også) 

Vi er en forening for alle og med plads til alle 

Sammen er vi stærke(st) 

Efter endt Formands beretning afstedkom beretningen mange kritiske kommentarer og tilskyndelser. 
Udsendelsen af budget 2022, der aftaltes på seneste Generalforsamling, var ikke sket, langsom 
synliggørelse af referater fra bestyrelsesmøder og fra enkelte deltagere en kommentar om, at det var 
respektløst af bestyrelsen ikke at leve op til deres forpligtigelser. 
Beretningen blev taget til efterretning med ovenstående kritik påskrevet, og bestyrelsen indvilligede i at 
uddanne flere i systemerne, således at der ikke fortsat opstår flaskehals situationer. 

Kasserer Jens Andersen gennemgik Tennisklubbens årsregnskab. Et årsregnskab der, som besluttet på 
seneste års generalforsamling, har Padel aktiviteten udskilt. 

Årets resultat viser et driftsoverskud på 52.000 kroner, og bestyrelsen har budgetteret ud fra status quo i 
2023. Padel regnskabet blev også gennemgået og generalforsamlingen pointerede, at i henhold til 
partnerskabsaftalen med Hjørring Firma Sport skal overskud/underskud i Padel fordeles 50/50 når 
hensættelses % satsen er regnet fra. Derfor justeres tennisklubbens regnskab efterfølgende med cirka 
4.000 mindre i driftsresultat. 

Jens pointerede i gennemgangen, at bestyrelsen har lavet stor oprydning i medlemsbasen. 

Der var spørgsmål fra forsamlingen omkring Sponsorater og en opfordring til bestyrelsen om at gøre mere 
ud af området. Sponsoratbeløbet opfattes som lille i forhold til foreningens størrelse. Bestyrelsen 
orienterede om sponsorudvalg, faste pakker og udnyttelsen af netværk i foreningen. 

Yderligere spørgsmål omkring budget 2023 og estimatet for kommunens lokale og aktivitets tilskud. Jens 
har gennemgået og estimerer en lille difference på små 3.000 kroner i for meget udbetalt samlet tilskud. 
Padel regnskabet viser et driftsunderskud på 8.000 kroner, der primært skyldes afskrivning af anlæg 
(144.000) og at selvsamme afskrivning vil påvirke 2023 med samme beløb. Afskrivningen er ud fra 
rådgivning fra revisorer og Lars Aage besluttet i Padel styregruppen for at sikre likviditeten. Samtidig har 
Padel ansøgt Tennisklubbens Fond om justering i afdragsstørrelse på lån, der sikrer likviditet yderligere. 
Dette er godkendt af Fondens bestyrelse og allonge til låneaftale underskrevet. 

Regnskabet blev godkendt med bemærkning om, at 50/50 fordelingen fra Padel skal justeres ind. 

I en generel diskussion omkring Padel samarbejdet tog bestyrelsen til sig, at Partnerskabsaftalen skal 
gennemgås og med juridisk bistand omformuleres for, at sikre klubben ved eventuelt opbrud i 
partnerskabet. 

PUNKT 3 / Gennemgang af årsregnskab 



PUNKT 4 / FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT SATSER 

Sæsonkontingent Tennis (inde/ude) voksne: 1.530,00 

Sæsonkontingent Tennis (inde/ude) pensionist: 1.060,00 

Sæsonkontingent Tennis (inde/ude) junior: 789,00 

Måneds kontingent Tennis junior ekskl. Træning: 125,00 

Måneds kontingent Tennis junior inkl. Træning: 189,00 

INTRO tilbud juniorer: 679,00 (6 mdr.) 

INTRO tilbud Studie: 889,00 (6 mdr.) 

INTRO tilbud Senior: 989,00 (3 mdr.) 

INTRO tilbud Pensionist: 889,00 (3 mdr.) 

Alle intro tilbud er inkl. træning og låneketcher. 

PADEL (fri booking outdoor) 

1 års Senior medlemskab ekskl. træning: 1.575,00 

½ års Senior medlemskab ekskl. Træning: 1.050,00 

3 md. Senior medlemskab ekskl. Træning: 630,00 

1 års Studie medlemskab ekskl. træning: 1.050,00 

½ års Studie medlemskab ekskl. Træning: 735,00 

3 md. Studie medlemskab ekskl. Træning: 315,00 

1 års Junior medlemskab ekskl. træning: 1.050,00 

½ års Junior medlemskab ekskl. Træning: 635,00 

3 md. Junior medlemskab ekskl. Træning: 315,00 

Inden dette punkt blev gennemgået, holdt forsamlingen en velfortjent pause. 

Bestyrelsen foreslår en 5% stigning i kontingentsatser og dette blev vedtaget af generalforsamlingen. De 
nye kontingentsatser bliver som følger: 

Senior medlemskab inkl. 1 x træning for perioden 01.03.2023 – 30.06.2023 (onsdag, torsdag og søndag): 
1.500 kr. og for andet halvår 2023: 2.200 kr. 

Senior medlemskab inkl. 1 x træning for perioden 01.03.2023 – 30.06.2023 (mandag): 1.000 kr. og for andet 
halvår 2023: 1.200 kr. 
Junior medlemskab inkl. 1 x træning for perioden 01.03.2023 – 30.06.2023 (onsdag): 700 kr. og for andet 
halvår 2023: 1.000 kr. 
Bestyrelsen estimerer at med uændret medlemstal tilfører justering 16.000 i tenniskontingenter og 2.000 i 
Padelkontingenter. 
Efterfølgende var der opfordring til, at kommende bestyrelse ser på overskueligheden på hjemmesiden i 
tilbud til såvel nye medlemmer som eksisterende medlemmer. 

TENNIS 

PADEL i henhold til aftale med Indendørspadel på Frederikshavnsvej 



PUNKT 5 / VALG AF FORMAND 

PUNKT 8 / VALG AF REVISORER 

PUNKT 11 / VALG AF REVISORSUPPLEANT 

PUNKT 7 / VALG AF BESTYRELSESSUPPLEANT 

PUNKT 6 / VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER 

PUNKT 13 / EVENTUELT og INDKOMNE FORSLAG 

PUNKT 12 / ORIENTERING FRA HJØRRING TENNISKLUBS FOND 

Winnie Hartmann-Nielsen modtager genvalg uden modkandidater. 

Efter lidt dialog accepterede Jørgen Bæk rollen og modtog valg uden modkandidater. 

Bjarne Lind Thomsen og Hans Jørn Christensen modtog genvalg uden modkandidater. 

HC Hartmann-Nielsen modtager genvalg, men indledte afstemningen med spørgsmål til 
generalforsamlingen, om der var tillid til ham og bestyrelsen. Dette var der entydigt og markant og HC 
bekræftede sin genopstilling og blev valgt uden modkandidater. 

Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag inden generalforsamlingen 

HC spurgte ind til muligheden for at imødekomme Jørgen Bæks ønske om at få assistance til 
baneklargøringen og ansvaret for dette. Der blev opfordret til at finde ”lærling” til Jørgen som over tid kan 
overtage rollen i Hjørring Tennisklub. 

Jørgen Højvang indledte sin beretning med hans observation om, at denne generalforsamling aldrig var set
lige hvad angik regnskabstekniske termer, diskussion og længden af dette. 

Orienterede om bestyrelsens sammensætning og takkede Helle Lassen for års arbejde i fonden og fortalte 
om Helles ønske om udtrædelse. Bestyrelsen i fonden har rettet henvendelse til Niels Jakob Jensen, der har 
accepteret at indtræde. 

Orientering om årets regnskab med det forbehold, at regnskabet endnu ikke er underskrevet grundet sen 
levering fra revisorerne. 
Årets resultat: - 38.000 hvilket primært skyldes fondens investering i klubbens nye køkken. Investeringen i 
2023 er på nuværende tidspunkt bestående af udendørsbelysning, der synliggør adgangsvejen til 
padelbanerne. 

Spørgsmål fra forsamlingen omkring restgæld på hallen. Der er ingen gæld tilbage. 

På valg var: 

Jens Andersen, som modtog genvalg uden modkandidater 

Steen Errebo, som modtog genvalg uden modkandidater 

Kristine Gjedde, som ikke modtog genvalg. 

Bestyrelsen foreslog Ida Dam Jensen som nyt bestyrelsesmedlem og Ida blev valgt ind uden modkandidater. 



I forbindelse med dialogen blev der spurgt ind til muligheden for en arbejdsdag/weekend. Dette er gjort for
en del år siden med dalende deltagelse. Bestyrelsen opfordres dog til, at forsøge dette igen. 

Lars Aage tilbød igen sin assistance til bestyrelsen på økonomiområdet og dette blev positivt modtaget af 
generalforsamlingen. 
Jørgen Bæk opfordrede til, at man ved de kommende drøftelser om vedtægtsændringer sikrer muligheden 
for en forældrerepræsentant i bestyrelsen. Dette blev positiv modtaget af forsamlingen og HC + Per 
orienterede om, at dette allerede er en del af dialogen. 

Slutteligt takkede formanden for fremmødet og input og fastslog, at bestyrelsen ville tage forsamlingens 
punkter med ind i årets arbejde og forsøge at gøre det bedre. 

Hjørring d. 8 / 3 - 2023                                                                  Hjørring d. 8 / 3 - 2023 

Referent / Winnie Hartmann-Nielsen                                        Dirigent / Per Klingenberg 

-------------------------------------------------                           


