
Hjørring Tennisklub  

Mødereferat  

13 - 02 –  2023  
Mødedeltagere  

HC Hartmann-Nielsen, Winnie Bitsch, Jens Andersen, John Brander Larsen, Kim 
Mikkelsen, Steen Errebo, Kristine Gjedde, og Knud Mikkelsen.  
 
Afbud:  Ingen 
 
Dagsorden.  

 1. Velkommen 

2. Vedtægtsændringer 
3. Bestyrelse 2023 
4. Udendørssæson 2023. 
5. Eventuelt 
6. Fastsættelse af næste møde dato 
 
  

1. Velkommen  
  

2. Vedtægtsændringer.   
Per Klingenberg og Jørgen Højvang fra den nedsatte arbejdsgruppe deltog i mødet, 
og gennemgik forslaget til vedtægtsændringer. Formålet med forslaget er dels at 
sikre at Padle spillere ikke kan tage styringen af tennisklubben og del at 
modernisere teksten i vedtægterne. 
 
Der blev efterfølgende en diskussion om metoden til at sikre ovenstående, og 
bestyrelsen var enige om at bruge mere tid på en diskussion om metoden, hvilket 
betyder at forslaget ikke kommer med til den forestående generalforsamling.  
 
Der opstod endvidere en diskussion om hvem der kan vælges til bestyrelsen, i 
henhold til de nuværende vedtægter. Bl.a. blev det diskuteret om forældre til børn 
som er medlem af klubben kan sidde i bestyrelsen hvis de ikke selv er medlem af 
klubben. Også dette spørgsmål, vil bestyrelsen tage med i de videre drøftelser.  
 

3. Bestyrelse 2023.  
Formanden stiller op til genvalg. Her ud over er Kristine, Jens og Steen på valg. 
Jens og Steen modtager genvalg. På baggrund af diskussionen under pkt. 2, med 
den nuværende tolkning/ betyder det, at Kristine ikke kan sidde i bestyrelsen. Kim 
og Winnie spørger et par mulige emner, om de kan have lyst til at stille op. Winnie 
vil gerne igen stille op som suppleant til bestyrelsen. 

 
 

4. Udendørssæsonen 2023.  
Standerhejsning og tennissportens dag afholdes samlet den 29. april 2023 



Opkrævninger for sommerkontingent udsendes primo april. I forbindelse med 
generalforsamlingen stilles der forslag om en kontingentstigning på 3 – 5 %, med 
henvisning til den generelle prisstigning. 

Generelt er der stor succes med specielt ungdomstræning og træning i det hele 
taget.  

Efter en længere diskussion om træning, vil Kim udarbejde et forslag til ny 
træningsplan, hvor der i højere grad skal være en adskillelse af social- og 
turneringstræning. 

Det blev endvidere diskuteret om der skal være en mere ligelig ”aflønning” af 
trænere. HC kommer med et udspil. 

 

 
5. Eventuelt.  

Generalforsamlingen blev fastsat til søndag den 5. marts 2023 kl. 11.00. 
 
 

6. Fastsættelse af næste møde  
Afholdes kl. 10., samme dag som generalforsamlingen. 

 
  
Referent:  Knud Mikkelsen  
 


