
Referat Bestyrelsesmøde #1 – 2023 
 
HJØRRING TENNISKLUB 
 
Mandag d. 23.01.2023, klokken 19:00 
 
Deltagere: HC Hartmann-Nielsen, Jens Andersen, Steen Errebo, John B. Larsen, Winnie Hartmann-
Nielsen 
Fraværende: Knud Mikkelsen, Kim Mikkelsen og Kristine Gjedde 
 
 
PUNKT 1: 
HC bød velkommen med hjemmelavet chokolade kage 
 
PUNKT 2: REGNSKAB 2022 
Jens orienterede om status på regnskabet, der forventes færdiggjort senest næste uge og sendes 
til revisorernes gennemgang. 
 
Et par udeståender og områder: 
 
Den endelige forbrugsafregning på vand ligger først klar medio Februar, men Jens kender 
forbruget og har selv regnet ud hvad den endelige omkostningen bliver. Herefter skal fordelingen 
ind i padelregnskabet gøres. 
Ligeledes skal der i regnskabet fordeles padels andel af diverse andre faste omkostninger 
(kontingenter til forbund, banemænd etc.) 
 
Der har været manglende registrering af bold forbrug til træning og kampe og derfor uploades alle 
skabeloner omhandlende forbrug med mere til hjemmesiden – ligesom der ophænges skema på 
lageret, hvor man kan registrere forbruget når der tages bolde. 
 
Det overordnede resultat for tennis tegner positivt, ligesom padels i 2022. 
 
PUNKT 3: BUDGET 2023 
Det allerede oprettede budget for 2023 er lagt ud fra match af årets omkostninger og indtægter. 
 
PUNKT 4: GENERALFORSAMLING 
Det besluttedes, at årets generalforsamling afholdes lørdag d. 04/03, klokken 11:00. 
 
PUNKT 5: ORIENTERING OM TRÆNERSITUATIONEN 
Punktet er udenfor referat 
 
PUNKT 6: KOMMENDE ARRANGEMENTER 



Kim har udarbejdet en foreløbig plan for arrangementer for klubben i 2023. Dette var der bred 
opbakning til i bestyrelsen og når de endelige datoer er fastlagt udmeldes disse i nyhedsmail, på 
hjemmesiden og via print på opslagstavle i klubben. 
 
PUNKT 7: EVENTUELT 
Jens orienterede om ulønnede træneres kompensation og har været i dialog med DGI omkring 
regler og standard kontrakter. Bestyrelsen er opmærksomme på, at vi skal overholde gældende 
regelsæt og Jens fremsender forslag til nye kontrakter, der tydeliggør den ulønnede træners 
ansvar for overholdelse af disse regler. 
 
PUNKT 8: NÆSTE MØDE 
Er allerede inden fastlagt til Mandag d. 13/02, klokken 19:00. 
 
 
 
Referent: HC Hartmann-Nielsen 


