Love
for

Vordingborg Tennisklub

I N G BO
RD
O N N I S K L UR G
V E
B
T

VTK

§ 1 Navn og formål
Foreningens navn er Vordingborg Tennisklub.
Dens formål er at virke for udøvelse af tennis.
§ 2 Ind- og udmeldelse
Som medlem kan optages enhver, enten som aktivt eller som passivt medlem.
Bestyrelsen kan nægte en person optagelse, men vedkommende kan i så fald gennem et
medlem fordre sagen indanket for den førstkommende generalforsamling.
Udmeldelse kan kun ske til kassereren.
§ 3 Medlemsforpligtelser
Ethvert medlem er pligtig til at rette sig efter de af bestyrelsen fastsatte love og bestemmelser.
Medlemmer, der handler i strid med disse love og bestemmelser eller som ved usportslig
optræden skader foreningens formål og renommé, kan af bestyrelsen ekskluderes, eller
idømmes tidsbegrænset karantæne.
En sådan beslutning skal være vedtaget på et bestyrelsesmøde, hvortil det pågældende
medlem har adgang til personligt at tale sin sag.
En eksklusion kan af vedkommende appelleres gennem et medlem til den førstkommende
generalforsamling til endelig afgørelse.
Eksklusionen vil da være at indberette til Dansk Idrætsforbund gennem Sjællands Tennis
Union, såfremt foreningen er medlem heraf.
§ 4 Restance
Pådrager et medlem sig restance, kan vedkommende af bestyrelsen ekskluderes og kan
ikke genoptages før gælden er betalt.
Sker dette ikke i løbet af 6 måneder, kan vedkommende som foran indberettes til Dansk
Idrætsforbund.
§ 5 Hovedorganisation
Såfremt foreningen er medlem af Sjællands Tennis Union, under Dansk Tennisforbund
og derigennem Dansk Idrætsforbund, er foreningens medlemmer pligtig at underkaste sig
disse organisationers love og bestemmelser.
Ind- og udmeldelse af SLTU kan kun ske ved en generalforsamlings beslutning.
§ 6 Foreningens ledelse
Foreningens opgaver varetages af følgende organer:
A)
Generalforsamlingen.
B)
Bestyrelsen.
C)
Nødvendige udvalg.
§ 7 Generalforsamlingen
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Alle medlemmer som er fyldt 18
år er stemmeberettigede, hvis de ikke er i restance med kontingent.

§8
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflerhed, når ikke andet
er lovmæssigt bestemt. I tilfælde af stemmelighed er vedkommende forslag forkastet.
Kun fremmødte medlemmer har stemmeret, og generalforsamlingen er beslutningsdygtig
uanset de fremmødte medlemmers antal.
§9
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og varsles mindst 14 dage
før på klubbens hjemmeside. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingen. Forslag til lovændringer dog senest 15.01. Foreligger der forslag til lovændringer, skal dette fremgå af
indkaldelsen til generalforsamlingen.
Forslag, der ikke er tilsendt rettidigt i henhold til lovene, kan ikke komme til afstemning
på generalforsamlingen.
§ 10
Dagsorden for den ordinære generalforsamling der ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, skal indholde følgende punkter:
A) Valg af dirigent og stemmetæller.
B) Beretning fra formanden.
C) Eventuel beretning fra udvalg.
D) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
E) Vedtagelse af kontingent og budget for det kommende regnskabsår.
F) Behandling af indkomne forslag.
G) Valg.
1) til bestyrelsen - herunder
			 Valg af formand.
Kun i lige år.
			 Valg af næstformand.
Kun i ulige år.
			 Valg af kasserer.
Kun i ulige år.
			 Valg af sekretær.
Kun i lige år.
			 Valg af klubhus- og baneform. Kun i lige år.
			 Valg af 2 suppleanter.
Hvert år.
2) Til udvalg.
3) Til revisorer og revisorsuppleant.
H) Eventuelt.
§ 11
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller dersom 20 stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter motiveret
krav herom, ledsaget af en dagsorden. Bestyrelsen kan, hvis den finder det fornødent,
udvide den fremsatte dagsorden. Generalforsamlingen skal afholdes senest 30 dage efter,
at ovennævnte krav er fremsat og skal indkaldes med mindst 1 uges varsel, hvor samtidig
dagsordenen meddeles.

§ 12
Foreningens ledelse varetages af bestyrelsen, der er på 5 medlemmer, alle valgt på den
ordinære generalforsamling.
Hvert medlem vælges særskilt, og valget gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted.
I tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder en af de på gene
ralforsamlingen valgte suppleanter. Såfremt formanden udtræder af bestyrelsen overtager
næstformanden dog formandsposten, og suppleanten indtræder på næstformandens plads
indtil næste generalforsamling.
§ 13
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og skal føre protokol over sine møder.
Forhandlingsprotokollen underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget
i mødet. Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når 3/5 af medlemmerne er til stede.
Alle spørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør
formandens stemme udslaget.
§ 14 Udvalg
Til varetagelse af den daglige ledelse af foreningens aktiviteter, kan der hvert år på den
ordinære generalforsamling vælges de nødvendige udvalg.
Udvalgsmedlemmerne vælges for ét år, og i tilfælde af afgang i årets løb supplerer
udvalgene selv. Bestyrelsen kan efter skøn nedsætte udvalg til varetagelse af specielle
opgaver.
§ 15 Regnskab
Kassereren fører foreningens regnskab og medlemsprotokol og er ansvarlig for foreningens likvide beholdninger.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Regnskabet, der skal indeholde et driftsregnskab og en status, underskrives af formanden,
kassereren og revisorerne. Regnskabet skal være afsluttet og afleveret til revision senest 20
dage før generalforsamlingen.
§ 16 Lovændring
Ændring af foreningens love kan kun finde sted, når 2/3 af de tilstedeværende medlemmer
på generalforsamlingen stemmer herfor.
§ 17 Opløsning
Foreningen kan kun opløses efter vedtagelse på 2 på hinanden følgende ekstraordinære
generalforsamlinger, med mindst 10 dages mellemrum.
Til vedtagelse af foreningens opløsning kræves, at mindst 5/6 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Vedtages opløsningen, træffer generalforsamlingen bestemmelse om
anvendelse af foreningens aktiver.
Vedtaget på generalforsamlingen 21.02.2017

