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1. NAVN OG HJEMSTED 
 
Foreningens navn er Slangerup Tennisklub, bestyrelsen fastsætter adresse og telefonnummer. 
Foreningens hjemsted er i Slangerup. 
 
2. FORMÅL 
 
Foreningens formål er at skabe et venligt og aktivt klubliv, og på den måde opbygge  tennismæssige 
færdigheder, først og fremmest hos begyndere og de yngste. 
 
 
3. OPTAGELSE 
 
Som aktivt eller passivt medlem i foreningen, kan bestyrelsen optage enhver der er fyldt 8 år. 
Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre eller værge. 
 
 
4. KONTINGENT 
 
Kontingentet fastsættes for et år af gangen på den ordinære generalforsamling efter indstilling fra 
bestyrelsen. Kontingentet kan fastsættes med  forskellige beløb for forskellige medlemsgrupper. 
 
 
5. UDMELDELSE OG EKSKLUSION 
 
 Et medlem bliver automatisk udmeldt af klubben, hvis medlemmet ikke betaler kontingent den 
pågældende sæson inden 1. juli. 
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold, giver anledning hertil. Bestyrelsens 
beslutning herom kræver 2/3 stemmeflertal. Medlemmet skal, inden bestyrelsens afgørelse, have 
haft lejlighed til at fremføre sine bemærkninger, og fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på 
førstkommende generalforsamling. 
 
 
6. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 
Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste 
myndighed i alle foreningens anliggender. 
 
Den ordinære generalforsamling, der holdes hvert år inden udgangen af marts måned, indkaldes 
med mindst 14 dages varsel, skriftligt til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og i 
hovedtræk de forslag, der ønskes frembragt på generalforsamlingen. Forslag fra medlemmer skal 
være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 
 
Stemmeret har alle aktive medlemmer, der er myndige,  og  har været medlem i de sidste 3 måneder 
før generalforsamlingen. Hvert stemmeberettiget medlem har en stemme. Stemmeret kan udøves 
ved fremmøde eller i henhold til skriftlig fuldmagt. 
 
7. DAGSORDEN 
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Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen 
8. Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant 
9. Valg af udvalg 
10. Eventuelt 

 
 
8. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når 
mindst 10 % af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til 
bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter 
begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. 
Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel. 
 
 
9. GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE 
 
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede mødet. 
 
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal, jvf dog paragraf 15 & 16. 
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring af mindst 5 medlemmer 
afstemning og valg foregår skriftligt. Alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt. 
 
Generalforsamlingens beslutninger indføres i referat, hvori også optages forhandlingerne i det 
omfang, dirigenten bestemmer. Dirigenten underskriver referatet. Har generalforsamlingen truffet 
afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebringes på samme generalforsamling. 
 
 
10. BESTYRELSE OG VALG 
 
Foreningens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold. 
Dens på lovlige måde vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen. 
 
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og et menigt medlem. 
Bestyrelsen vælges for 2 år, således at der afgår 2 respektive 3 bestyrelsesmedlemmer. To 
medlemmer i lige år og tre bestyrelsesmedlemmer i ulige år. Genvalg kan finde sted. Suppleanter 
vælges for et år af gangen. 
 
Valgbare til bestyrelsen er foreningens myndige medlemmer. 
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11. KONSTITUERING 
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv. 
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt 
formanden eller næstformanden er til stedeI formandens frafald indtræder næstformanden i hans 
sted. I tilfælde af stemmelighed er formandens respektive næstformandens stemme afgørende. 
 
Over bestyrelsens handlinger føres referat. 
 
 
12 TEGNINGSREGEL 
 
Foreningen tegnes af formanden, eller i dennes frafald næstformanden, i forbindelse med et andet 
medlem. 
 
 
13. REGNSKAB 
 
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 
 
Bestyrelsen skal inden den 1. marts afgive skriftligt driftsregnskab og balance for det foregående år 
til revisoren. Driftsregnskab og balance påtegnes af revisoren og forelægges den ordinære 
generalforsamling til godkendelse. 
 
 
14. REVISION 
 
På den ordinære generalforsamling vælges for et år af gangen 1 revisor og en suppleant. 
 
Revisoren skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab og påse at beholdningerne er til 
stede. Driftsregnskab og balance forsynes med en påtegning, der skal indeholde revisorens 
erklæring om, hvorvidt de finder forretningsgangen betryggende. Revisoren kan til enhver tid 
efterse regnskab og beholdninger. 
 
 
15. VEDTÆGTSÆNDRINGER 
 
Ændringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 er til stede, og når 
mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling 
der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til ny 
generalforsamling. Hvis 2/3 stemmer for forslaget, er dette vedtaget uanset antallet af 
stemmeberettigede medlemmer. 
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16. FORENINEGNS OPHÆVELSE 
 
Foreningens opløsning kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling med mindst 1/2 af 
foreningens stemmeberettigede medlemmer til stede og 3/4 skal stemme for opløsningen. Stemmer 
3/4 for uden at være beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling uden krav til antallet 
af medlemmer. 
 
I tilfælde af opløsning skal eventuel formue anvendes til idrætslige formål, hvilket skal afklares på 
generalforsamlingen. 
 
 
 


