
 

 

Hjørring Tennisklub 

Mødereferat 
14 – 12 –  2020 

Mødedeltagere 

HC Hartmann-Nielsen, Jens Andersen, Steen Errebo, John Brander 

Larsen, Lotte Haugaard, Winnie Bitsch og Knud Mikkelsen. 

Afbud: Jørgen Højvang 

Dagsorden. 

1. Velkommen (HC) 
2. Godkendelse af seneste referat (Knud) 
3. Økonomi & Kontingent status (Jens) 
4. Ny Kontingentform - måned status (HC) 
5. DTF - Vækstaftale NY (HC) 
6. Status Padel (Jørgen/Knud) 
7. 2021 - Hvad skal der ske (HC) 
8. Eventuelt 
9. Fastsættelse af næste møde 
 

1. Velkommen 

HC bød velkommen. Fortalte om en situation hvor to af klubbens 

medlemmer havde spillet tennis efter at de var blevet Coronatestet, og 

det senere viste sig at de begge var positive. Klubben havde derfor 

måttet sørge for en grundig rengøring/desinficering af hallen.  Enighed 

om at i gentagelsestilfælde, skal den eller de der er årsag hertil selv 

betale for denne rengøring. HC laver et udkast til meddelelse til 

medlemmerne herom. 

2. Godkendelse af seneste referat 

Referatet fra sidste møde er ikke gjort færdig, hvilket skal gøres. Det 
blev præciseret at det er aftalt, at sekretæren straks efter 
bestyrelsesmøderne udsender et referat, som de enkelte medlemmer 
har et døgn til at reagere på. Herefter offentliggøres de på 
hjemmesiden (ved HC) 
 
 

3. Økonomi & Kontingent status 

Restanceliste på vinterkontingent gennemgået. Regnskab for 2020 ser 
fornuftigt ud. Jens sender tallene rundt til alle bestyrelsesmedlemmer.  



 

 

4. Ny Kontingentform 
Samtlige kontingenter er nu oprettet, men der er stadig nogle 

indkøringsproblemer med programmet. Planen er at betalingen skal 

ske månedsvis, og direkte på medlemmernes betalingskort. Forventes 

klar til sommersæsonen 01.05.2021 

 

5. DTF - Vækstaftale NY 

Der er lavet en ny aftale med DTF. Rundsendes. Nyt tiltag med 

pensionisttræning fredag formiddag fra januar 2021. Der er i 

sponsoraftalen givet 15 ketchers hertil. Der søges en træner hertil. 

 

6. Status Padel 
Kommunen er positiv for vores projekt i forhold til Frederikshavnsk 

rigmand. Mangler stillingtagen til fundament og støttemur. Knud 

kontakter Jørgen herom. 

 

7. 2021 - Hvad skal der ske 
Corona lægger dæmper. Ingen jule- eller nytårsturnering. 
Generalforsamling medio marts. 
 

8. Eventuelt 
Indretning af hyggerum, skal afsluttes med en kort evaluering af 

projektforløbet for at få udbetalt de 12.000 kr. fra Hjørring Kommune. 

 

Knud snakker med JB om gerningen som banepasser.  

 

Udtrækning af vindere for lyserød og salg af kalendere foretages af 

HC, Lotte og Winnie.  

 

Afhentning af juletræer den 3. og 10. januar 2021 

 
9. Fastsættelse af næste møde 

Afholdes onsdag den 13. januar 2021 kl. 18.30 på Kildevej 6 i Hjørring, 
med rigeligt tarteletter. 

 

 

 

 

 

 

Referent:  Knud Mikkelsen 


