
 

 
 

 

 

   

 

 

Referat - Netværksmøde 
 

Tid: Torsdag, den 17. september 2020 kl. 18:30-21:40 

Tennis fra kl. 17 

Sted: Vrå Tennisklub 

Idrætscenter Vendsyssel, Stadionvej 17, Vrå 

Tilstede: Brønderslev: Anette Aggerholm 

 Erik Ejsing 

BTI: Jette Pedersen 

Dronninglund: Erik Nielsen 

Hirtshals: Susanne Djurhuus 

Sindal: Arne Vestergaard 

 Karsten Jacobsen 

Skagen: Bente Lund 

Vrå: Jan Bæk Ilsø 

 Martin Brinkman (indtil kl. 19:45) 

DGI Nordjylland: Thomas Munk 

Tovholder: Jørgen Nørgaard 

Afbud: DGI: Lars Elkjær 

JTU: Erik Jan Pedersen 

Hundelev: Anne Lise Amdal 

Næste møde: Torsdag den 21. januar 2021 kl. 16:30-21:30 

 

 

Jørgen bød velkommen til netværksmødet og takkede Vrå for værtskabet. 

Jørgen orienterede om, at Erik Jan Pedersen desværre havde meldt afbud grundet 

mistanke om COVID-19-smitte i Hirtshals Tennisklub. Erik havde derfor fremsendt nogle 

kommentarer til Jørgen. 

 

Herefter var der en kort præsentationsrunde. 

 



 

 
 

 

 

   

 

 

Ad. 1. Opfølgning på seneste møde 
Vrå stillede sin kasserer til rådighed for at være kassemester for Netværkets 

tilskud fra Hjørring Kommune i efteråret 2020. Jørgen sørger for det 

praktiske. 

Referatet blev godkendt uden yderligere kommentarer. 

 

Ad 2: Klubrunde 
Skagen: Måtte aflyse Skaw Open, men har haft en stigning på ca. 

50% i baneleje, da mange lejede baner i stedet for at 

deltage i Skaw Open. 

Klubben har fået 23.000 kr. fra Coronastøttepuljen. 

 

Vrå: Klubben har haft en særdeles positiv oplevelse og effekt af 

den indgåede vækstaftale og stor søgning til voksenintro 

det første år, men dette år har været udfordret grundet 

Corona. Klubben har gang i gode ting og banerne er godt 

belagt. 

 

Brønderslev: Særdeles positiv sæson, men udfordret på ungdomssiden. 

Mange voksne og flere gode aktiviteter. 

 

Hirtshals: Susanne overtog posten i marts og den nye bestyrelse har 

været udfordret. Der arbejdes pt. på et projekt med nye 

ungdomsmedlemmer bl.a. gennem tilskud fra 

foreningspuljen. Der laves et skoleprojekt. 

 

Sindal: Status quo. Klubben har fået kr. 13.000 fra Corona-puljen 

grundet manglende indtægt fra Dana Cup. 

Der har været klubmesterskaber, søndagstennis og træning 

med Christoffer, men klubben er udfordret på medlemmer i 

aldersgruppen 0-40 år. 

 

Dronninglund: Der er plus på medlemslisten. 

Der har været mandagstennis i sommerferien ligesom 



 

 
 

 

 

   

 

 

klubben har fået tilskud til afholdelse af to tennisskoler via 

Corona-aktivitetspulje i Brønderslev Kommune. 

Klubbens 60+-gruppe er meget aktiv. 

 

BTI: Klubben er fungerende og det endelige medlemstal er der 

pt. ikke overblik over. 

 

 Jørgen informerede om Hirtshals Tennisklubs Racketlon-stævne i Vrå 

Idrætscenter den 26. september – klubberne efterlyste, at der havde været 

udsendt invitation. 

 

Ad. 3: Info og nyt fra organisationen 
Thomas Munk informerede om samarbejdet mellem DTF og DGI og herunder 

tilbuddet om gratis medlemskab af den organisation, som en klub ikke er 

medlem af hvis den kun er medlem af én. Dette gælder for 2020 og 2021, 

og så vil der fra 2022 være en fælles løsning, så der kun betales eet 

kontingent fælles til de to organisationer. 

Der er pt. lavet aftaler om, at DTF varetager turneringsområdet samt 

uddannelsesområdet, mens DGI varetager klubudvikling og i den forbindelse 

nævnte Thomas, at Lars Elkjær var flyttet med over i DGI ved denne fordeling 

af områder. 

Er der klubber, som gerne vil have yderligere information kan de kontakte 

Thomas eller Jørgen. 

 

Fra Erik Jan Pedersen havde Jørgen en opfordring til, at klubberne fandt en 

kontaktperson til kvindenetværk. 

 

Ad. 4: Erfaringer med etablering af padel (Brønderslev TK) 
Der blev snakket om udbredelsen af padel i Vendsyssel, hvor flere klubber er 

i forberedelsesfasen – Skagen, Hjørring, Vrå, Brønderslev og Dronninglund. 

Der etableres et kommercielt center i Hjørring med indendørsbaner og det 

samme er tilfældet i Skagen. 

 



 

 
 

 

 

   

 

 

Ad. 5: Opfølgning på aktiviteter i TNN 
Indledningsvis var vi jo alle ramte af COVID-19-begrænsninger og det satte 

for alvor sit præg på sæsonstarten på den aktivitetsmæssige side, men den 

gav et boost på medlemssiden, hvilket TV2 Nord havde fokus på i et 

nyhedsindslag i maj. 

 

 a) Trænerkurser 

Disse måtte aflyses og er i stedet blevet udbudt til afholdelse her den 25-

26/9 og 2-3/10 

Der er pt. 8 og 10 tilmeldinger inkl. 3 på hvert kursus ”udefra”. 

Hjørring Kommune giver stort tilskud, som dækker omkostningen for 

deltagere fra klubber i Hjørring Kommune. 

 

 b) Damedouble 

Alle tre stævner blev aflyst – det første grundet COVID-19 og de to sidste 

grundet for få tilmeldinger. 

 

 c) Tematræning 

Disse har til gengæld være succesfulde og 2 blev til 4, så der har været 

afholdt 3 i BTI og 1 i Vrå – alle næsten fuldtegnet – endda venteliste på det 

første. 

 

Både JTU og DGI har givet støtte til disse aktiviteter – tak ���� 

 

 d) Holdturnering – EJP! 

Der mangler fortsat en enkelt kamp for at holdturneringen er færdigspillet – 

den er mellem BTI og Hjørring. 

 

 Erik Jan havde forespurgt om den lokale holdturnering skulle overgå til JTU 

og koordineres ifht. holdturneringen syd for Limfjorden og der lød 

enstemmigt, at man ønskede at fastholde den lokale holdturnering, så man 

ikke risikerede at skulle køre længere ture, som det tidligere har været 

tilfældet. 



 

 
 

 

 

   

 

 

 

Klubberne opfordrede til, at gruppen med Thomas Munk, Camilla Petersen, 

Erik Jan Pedersen og Jan Bæk Ilsø satte sig sammen og kom med et oplæg 

til lokal holdturnering, som kunne sendes ud til klubberne inden jul. 

 

Ad. 6: Aktiviteter i den kommende periode – hvad er der ønske om? 
Under dette punkt drøftede klubberne behovet for aktiviteter på tværs af 

klubberne, idet man kunne se, at mange desværre aflyses. 

Dette kan hænge sammen med, at der i klubberne ikke er de fornødne 

ressourcer og ressourcepersoner, som kan bære tilbuddene ud til potentielle 

deltagere.  

 

Klubberne udtrykte tilfredshed med netværksmøderne, også selvom der ikke 

bliver lavet fælles aktiviteter. 

 

Der blev efterlyst mulighed for at der laves et spilsammen-arrangement i 

Hjørring TKs hal. Dette undersøges. 

 

 Under debatten faldt snakken på pickleball, og det blev besluttet, at 

Brønderslev undersøger muligheden for at stille hal til rådighed for et intro-

stævne/arrangement. Thomas sikrer, at der kommer en repræsentant fra 

Kristrup Tennisklub, som har en stor afdeling. Arrangementet laves åbent for 

andre klubber end netværksklubberne. Brønderslev melder tilbage til Jørgen, 

som sørger for at aftale det praktiske med Thomas/DGI. Jørgen laver 

indbydelse. 

 

 Med afsæt i bl.a. Hirtshals Tennisklubs skoleprojekt og seminar om 

børnetennis i København, som Erik Jan Pedersen deltog i, laves et 

trænerseminar i slutningen af november. Indbydelse følger snarest. 

Jørgen er tovholder på denne. 

 

 Tennistræner 3 forsøges gennemført til foråret som optakt til udendørs 

sæsonen – evt. skal vi også overveje et Tennistræner 2 og måske endda 

Tennistræner 1. 



 

 
 

 

 

   

 

 

 

 Klubberne drøftede skolesamarbejde og skoleprojekt og der enedes om, at 

det vil være hovedpunktet til det næste netværksmøde, hvor de kommunale 

konsulenter inviteres med til kommunemøder indledningsvis – se næste 

punkt. 

Under dette punkt opfordrede Jan Bæk Ilsø til, at der kunne etableres 

kontakt til uddannelsessteder for lærere med henblik på at klæde disse på, 

men der kunne måske også være nogen, som kunne bistå med assistance 

ved evt. skolebesøg. 

 

Ad. 7: Næste møde 
 Næste møde afholdes torsdag den 21. januar 2021 og planlægges som 

værende todelt. 

 Kl. 16:30-18:00 Kommune-møder 

Kl. 18:00-18:45 Fællesspisning 

Kl. 18:50-21:00 Netværksmøde 

 Mødet afholdes i Vrå Idrætscenter – Thomas/Jørgen undersøger muligheder 

for dækning af udgifter, da det ikke er rimeligt at udgifterne pålægges Vrå 

Tennisklub igen. 

 

Ad. 8: Eventuelt 
 Thomas informerede om inspirationsaften den 2. november i Aalborg 

Tennisklub med Torben Svejgaard, Ry Tennisklub. 

 

Jørgen erindrede om arrangement med Hybridbaner og lys den 29. 

september i Aalborg Tennisklub! 

 

 
2020.09.20 / Jørgen Nørgaard 


