
 
 

Hjørring Tennisklub 

Mødereferat 
20. april 2020 

I. Mødedeltagere 

HC Hartmann-Nielsen, Jens Andersen, Jørgen Højvang, Steen Errebo, John 

Brander Larsen og Knud Mikkelsen. 

II. Dagsorden. 

1) Velkommen 

2) Opfølgning på seneste møde 

          (input fra medlemmer etc.) 

 Tanker omkring ansvarsområderne (turnering, medlemshvervning, kontingent 

etc.) 

3) Ny hjemmeside 

4) GENÅBNINGEN 

5) Årshjul med arrangementer (foreløbigt) 

6) Eventuelt 

7) Næste møde 

 

III. Velkommen 

HC bød velkommen til det andet virtuelle møde i bestyrelsen, og kunne 

berette at Corona retningslinjerne fra forbundet, mod forventning, endnu 

ikke er modtaget. 

IV. Opfølgning på seneste møde 

a) Jørgen havde haft kontakt til forbundet angående forholdsregler 

vedr. juniortræning. 

b) Jens havde gennemgået medlemslisterne og havde i den 

sammenhæng en række spørgsmål: 



 
 

Vi har familiekontingent, men ingen bruger det. Besluttet at det 

fortsætter som en mulighed. 

Studiekontingent er hidtil heller ikke blevet brugt, også dette 

fortsætter. 

Bestyrelseskontingent (midlertidigt suspenderet), gælder dette 

også bestyrelses suppleanter. Ja. 

Frikontingent (trænere m.v.) Fastholdes ligeledes. 

c) John havde snakket med Erik Jan. De vil prøve at få en turnering 

stablet på benene. Måske kun for singlespillere. Havde nogle 

ideer omkring nye tiltag, med spillemulighed på åben bane, for 

forældre hvis børn er til træning. 

d) Knud kunne berette at banerne forventes færdige midt på ugen. 

e) HC har mailet med Knud Erik angående hensættelse af betaling 

for anlægsleje. 

Han vil sende det reviderede budget rundt til 

bestyrelsesmedlemmerne.  

Er gået i gang med kontakt til sponsorerne. 

V. Ny Hjemmeside. 

Første udkast af den nye hjemmeside er køreklar. Der mangler 2 

menupunkter under "Om klubben": 

Historie og 
 
Årets HTK´er (forklaring på kåring og listen gennem alle årene) 

 
Der skal findes en person, der kan fabrikere dette? 
 
Når man tilmelder sig online skal det sikres at der bliver tilknyttet en 
kontaktperson til vedkommende. Jens styrer dette og tildeler 
kontaktpersonerne efter følgende fordeling: 
 
Juniorer   Jørgen 
 
Seniorer  John 
 
Pensionister Knud 
 



 
 

Bestyrelsesreferaterne skal lægges ud på hjemmesiden. 
Bestyrelsesmedlemmerne får 48 timer fra de har modtaget referatet, til at 
reagere med ændringer/tilføjelser, inden referatet lægges på hjemmesiden.  
 
Alle bestyrelsesmedlemmer skal have adgang til at lægge nyt ind på 
hjemmesiden. 
 

VI. Genåbning 

Punktet blev præget af de manglende udmeldinger fra forbundet. Det blev 

besluttet at man allerede nu skal anskaffe håndsprit og engangshandsker.  

Skal vi have et Coronakontingent, for at fange nogle af de idrætsudøvere 

som ikke kan dyrke deres idræt endnu? 

VII. Årshjul. 

Udsættes. 

VIII. Eventuelt. 

Intet. 

 

Næste møde bliver i klubben (med afstand), når der er kommet udmelding 

fra forbundet. 

 

 

 

Referent: 

Knud Mikkelsen 


