
BESTYRELSESMØDE 05.10.22 I HJØRRING TENNISKLUB 
Deltagere: Steen, Kim, Jens, Kristine, Winnie, John & HC 

Afbud: Knud 

 

DAGSORDEN 

1. SIDEN SIDST / Bordet Rundt 
a. Kim: afslutning af udendørssæson, Q Damedouble arrangement i november – eventuelt 

kombinere herredouble og Q Tennis i november 
b. Kristine: Tilfredshed med juniortræning fra de unge mennesker. 
c. Steen: Drikkevarer fyldt på lager (igen) 
d. Jens:  

i. Krediteret restancer og udmeldt medlemmer 
ii. Leje af bane indendørs (200,-) + gæstespil indendørs (30,-) er klargjort i systemet.  

iii. Korttræk bliver lavet på forfaldsdato i stedet for fakturadato og der udsendes pr 
automatik mail med orientering 8 dage før  

iv. Lokaletilskud kommune har deadline 15/10-22 
v. Utilfredshed med automatisk træk til trods for orientering på tidligere 

generalforsamling og på hjemmesiden - vi ser ind i, at tydeliggøre informationen på 
hjemmesiderne 

vi. Ikke betalt regning = ingen mulighed for at booke eller få adgang til anlægget 
e. John: Opstart indendørstræning, udfordringer med torsdagstræning (ser ind i ForeningLet) 
f. Winnie:  

i. Restsalg Tøj – solgt for cirka 2.000 siden weekenden 
ii. Oprydning på lageret gennemgås og unødvendige dokumenter makuleres 

g. HC: 
i. Vi har indgået klubsponsoraftale med Ketcher Sport i Aalborg, som vil: 

1. Levere bolde til god indkøbspris for klubben 
2. Levere nyt spilletøj mod betaling á 500,- pr spiller 
3. Klubshop via ketchersports hjemmeside med rabat til alle medlemmer i 

klubben 
4. Ketchere, bat, sko med mere til test i klubben 

ii. Padel aftale - Hjørring Firma Sport 
1. Der er opnået enighed om en ny partnerskabsaftale med Hjørring Firma 

Sport, der erstatter den eksisterende. Det er tydeliggjort hvorledes og i 
hvilken størrelsesorden forbrugsomkostninger med mere fordeles mellem 
partnerskabet og tennisklubben 

iii. Padel aftale – Padelclub Hjørring 
1. Vi er i de sidste forhandlinger med indendørscentret om leje af baner, samt 

med kommunen omkring lokaletilskud til dette. Vi vil gerne sikre 
padelmedlemmernes tilknytning og mulighed for aktivitet i tilfælde af 
dårligt vejr. 



iv. Hjørring Tennisklubs Fond installerer video overvågning og skiltning i klublokalerne 
og ved padelbanerne for, at imødekomme og påvirke det svind der har været på 
drikkevarer og bolde 

h. Søndagstræning: foreløbigt 11 tilmeldte og der skal være 12 for, at sikre de 2 timers 
omkostninger bærer sig selv. 

i. Matchi møde igår (Jens & HC) – afholdt møde med svensk leverandør af bookingsystem for 
at sikre: 

i. Bedre bruger oplevelse 
ii. Større volumen på Pay & Play  

j. MobilePay – QR koder er genereret og ophængt rundt omkring i klubben. 
2. ESTIMAT 2022 

a. Bestyrelsen godkendte det nye estimat for 2022 og efter kort dialog med vores revisorer vil 
dette blive udsendt til alle medlemmer 

3. EVENTUELT 
a. Winnie: Sponsorvæg i stedet for glasmontre i indgangspartiet, samt sponsorvæg udendørs 

ved padel banerne  Winnie & Kristine arbejder videre med dette 
 

 
4. NÆSTE MØDE / Budget & Likviditets budget 2023 

a. 21.11.22, klokken 18:30-21:00 inkl. Sandwich 

 

 

 


