
 HOG TENNIS 
  

 

VI VIL VÆRE JYLLANDS SJOVESTE OG DYGTIGSTE TENNISKLUB 

 

VI SPILLER TENNIS I ALLE ALDRE OG PÅ ALLE NIVEUAER 

  

Møde:  Årsmøde 2021 i HOG Tennis 

Dato:  21. februar 2022 kl. 19.30 – 22.00 

Sted:  Virtuelt 

Deltagere: ca. 20 fremmødte  

 

    

Dagsorden og referat: 

1. Valg af dirigent og referent: 

a. Ulrik Fenger Svendsen blev valgt til dirigent 

b. Søren Hjørlund blev valgt til referent 

 

2. Formandens beretning: 

a. Se præsentation som er vedlagt, hvori alt materiale vedrørende mødet fremgår. 

b. Beretningen blev godkendt 

 

3. Regnskab 2021: 

a. Fremgår af præsentation. 

b. Spørgsmål: Hvordan forholder tennisudvalgets sig til den gæld som der er opbygget efter 

investeringerne i padelbane og tennisbane nr. 4. 

c. Svar: Tennisudvalget har helt bevidst investeret i udviklingen af klubben. Her har vi været så 

heldige at HOG har ydet os et lån som vi efter planen betaler tilbage indenfor de kommende 5 

år. HOG Tennis anlæg er ejet af HOG som det eneste fysiske anlæg. Derfor skal der også engang 

i mellem investeres for at holde faciliteterne opdaterede. Det har vi så gjort nu. Tennisudvalget 

følger den aftalte plan for at afdrage gælden og ser ingen udfordringer i dette pt. 

d. Regnskabet blev godkendt 

 

4. Budget 2022: 

a. Budgettet for 2022 blev godkendt. 

 

5. Kontingentsatser 2022 

a. Satserne for 2022 blev godkendt 

 

6. Indkomne forslag: 

a. Der er indkommet et forslag om at tennisudvalget arbejder aktivt for at få bygget en tennishal. 

Mange medlemmer kører til Århus eller Randers for at spille indendørs tennis. De kunne lige så 

godt spille i Hinnerup. 

b. Tennisudvalget vil arbejde aktivt for at fremme sporten i byen og kommunen. Heri indgår et 

arbejde for at få sin egen tennishal. 

 

7. Valg af udvalgsmedlemmer: 

a. Rikke Vinther Guss blev genvalgt 



 HOG TENNIS 
  

 

VI VIL VÆRE JYLLANDS SJOVESTE OG DYGTIGSTE TENNISKLUB 

 

VI SPILLER TENNIS I ALLE ALDRE OG PÅ ALLE NIVEUAER 

 b. Søren Hjørlund blev genvalgt 

c. Peter Bødker Sørensen blev valgt som ny kassér 

 

8. Valg af udvalgsformand: 

a. Søren Hjørlund blev genvalgt som udvalgsformand 

 

9. Eventuelt: 


