
 

 

Hjørring Tennisklub 

Mødereferat 
26 – 10 –  2020 

Mødedeltagere 

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

Brander Larsen, Lotte Haugaard, Winnie Bitsch og Knud Mikkelsen. 

Dagsorden. 

 

1. Velkommen 
2. Økonomi / Nets 
3. Padeltennis 
4. Træner situationen 
5. Eventuelt 
6. Fastsættelse af næste møde 

 

1. Velkommen 

HC bød velkommen. Under evt. tager vi snakken om yderligere Corona 

restriktioner. 

2. Økonomi /Nets  
 
Arbejder på automatisk træk af kontingent m.v. på Dankort og med 
månedlig betaling. Nye medlemmer bliver prøveobjekter frem til maj 
2021, hvor systemet forventes indfaset for alle medlemmer.  
 
Der er restancer for ca. 46.000 kr. på vintertennis. Rykkere udsendes 
snart. 
 
 

3. Padeltennis  
 

Der er indsendt en ansøgning til Hjørring Kommune, og har været holdt 

møde med deres konsulent. Denne har oplyst at der ligger yderligere 

en ansøgning fra en privat mand, som ønsker at anlægge Padlebaner i 

Park Vendia. Vi afventer udmelding fra kommunen på hvilket af de to 

projekter de ønsker fremmet.  

 

Herudover har der været afholdt møde med Dansk 

Firmaidrætsforening om et evt. samarbejde omkring Padelbaner.  

 



 

 

4. Træner situationen 

Der er etableret træning for indeværende indendørssæsonen. 

Der arbejdes på at finde en fuldtids træner for klubben. 

 

5. Eventuelt 
 

Udkast til Coronabrev til medlemmerne blev drøftet. HC udsender det i 
aften. 
 
Vores sponsoraftale udløber til nytår, og der arbejdes på at få en ny 
aftale i hus. Vi får sandsynligvis en ny klubsponsor. 
 
Det undersøges hvad det vil koste at etablere lys på nogle af 
tennisbanerne. 
 
Reparation af rampe afventer spørgsmålet om etablering af 
padelbaner. 
 
Det blev besluttet at klubben investerer i en opstrengningsmaskine. 
 
Knud har undersøgt forholdene omkring en ny Elprisaftale. Undersøger 
endvidere om det vil være en god ide at få lavet et energitjek på 
eludgifterne. 
 
Jørgens Bæks funktion som banemand blev drøftet. Det undersøges 
om det vil være en ide, at der findes en afløser som kan aflaste Jørgen. 
 
Ikke solgt materiale fra lyserød lørdag, sendes ikke tilbage, men 
forsøges solgt. 
 
HC laver opslag om sponsoraftalen om juletræssalg hos Anders Brock. 
 
Lotte og Winie forsøger sig med on-line salg af tøj og kalendere. 
 

6. Fastsættelse af næste møde. 

Næste møde fastsættes til mandag den 23. november 2020, kl. 19. 
Såfremt Jørgen H. får behov for et møde i mellemtiden pga. Padelbane 
projektet indkaldes der til dette. 

 

 

Referent:  Knud Mikkelsen 


