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§1 Navn og formål 

Klubbens navn er Vedbæk Tennisklub (VT). Dens formål er at udbrede kendskabet til og færdighed 
i tennisspil for alle klubbens medlemmer og herunder også for ungdommen i Vedbæk. 

 

§2 Medlemmer 

I VT optages såvel aktive som passive medlemmer. Æresmedlemmer kan af bestyrelsen udnævnes 
hertil gennem en særlig fortjenstfuld indsats, forudsat generalforsamlingens godkendelse. 

 

Bestyrelsen har ret til at nægte optagelse i klubben. Aldersgrænserne for senior- og junior 
medlemmer, følger DTF’s gældende regler. 

 

§3 Indmeldelse og udmeldelse 

Indmeldelse sker på VT’s hjemmeside. Medlemskabet løber fra 1/1 til 31/12 

Udmeldelse foretages skriftligt til sekretæren senest 30/11. 

 

§4 Indskud og kontingent 

Ændring af kontingent og indskud for nye medlemmer skal vedtages på en generalforsamling. 

Når et medlem ikke har betalt kontingent inden 15.4., kan bestyrelsen slette vedkommende som 
medlem af klubben, men medlemmer fritages i så fald ikke for pligt til at betale forfaldent 
kontingent. Optagelse på ny kan kun ske mod at betale restancen og nyt indskud.  

Bestyrelsen kan under særlige omstændigheder nedsætte kontingentet eller lade dette bortfalde for 
enkelte medlemmer. Bestyrelsen betaler ikke kontingent. 

 

§5 Generalforsamling 

Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle VT’s anliggende. Ordinær generalforsamling 
afholdes hvert år inden udgangen af marts. Mindst 3 uger før udsendes indkaldelse via mailadresser 
til klubbens medlemmer og annoncering på klubbens hjemmeside. Forslag der af medlemmerne 
ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 7 dage 
efter, at indkaldelsen er offentliggjort. Forslag der skal behandles på generalforsamlingen, skal 
offentliggøres på klubbens hjemmeside senest én uge før datoen for afholdelse af 
generalforsamlingen. Tilsvarende gælder for regnskabet for det forløbne år og budgettet for det 
kommende år. 

Dagsorden: 1. Valg af dirigent 
  2. Formanden aflægger beretning, evt. suppleret af udvalgsformænd 
  3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab 
  4. Fastlæggelse af kontingent og indskud for nye medlemmer 
  5. Behandling af indkomne forslag. Vedtagelse heraf træder umiddelbart i kraft 
  6. Valg af formand 
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
  8. Valg af 2 revisorer 
  9. Eventuelt 



Vedbæk Tennisklub - Vedtægter 

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 17. april 2018   Side 3 af 4 

Dirigenten afgør alle spørgsmål om indvarslingens lovlighed, om sagernes behandling og om 
afstemninger. Skriftlig afstemning kan forlanges af dirigenten, af bestyrelsen eller af fremmødte 
stemmeberettigede medlemmer, hvis der er simpel stemmeflerhed herfor.  

Stemmeret har kun aktive senior medlemmer. Juniorer og passive har adgang til at overvære 
generalforsamlingerne. Mod afgivelse af skriftlig fuldmagt kan et medlem lade sig repræsentere af 
et andet medlem, men intet medlem kan på generalforsamlingen repræsentere mere end een 
fuldmagtsgiver. Ved afstemninger optælles stemmerne af dirigenten og to bestyrelsesmedlemmer.  

 

§6 Bestyrelsen 

VT ledes af en bestyrelse, som med ansvar over for generalforsamlingen fastsætter nærmere regler, 
anvisninger mv. for VT’s daglige drift, inkl. ordensregler, spillereglement, antal hold i 
holdturneringer mv. samt forvalter økonomien. Enkeltinvesteringer på over 100.000 kr. skal 
forelægges generalforsamlingen til godkendelse.  

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær, samt yderligere samt 
yderligere op til to medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, formanden 
dog kun for et år ad gangen. Ved den ordinære generalforsamling afgår to bestyrelsesmedlemmer, 
det følgende år to andre etc.  

Bestyrelsen konstituerer sig selv; den er berettiget til at supplere sig selv i årets løb. Suppleringen 
skal dog forelægges den første ordinære generalforsamling til godkendelse. Bestyrelsen tager referat 
over generalforsamlingerne og bestyrelsesmøderne. Referaterne over generalforsamlingerne 
underskrives af dirigenten og lægges ud på klubbens hjemmeside, medens bestyrelsesmøde-
referaterne skal godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde og arkiveres af sekretæren. 

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han finder anledning dertil eller når to af 
bestyrelsesmedlemmerne ønsker det. Formanden leder forhandlingerne, og i tilfælde af 
stemmelighed gør hans stemme udslaget. Ved formandens forfald indtræder næstformanden i hans 
sted og fungerer som klubbens leder. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden 
(næstformanden) og to bestyrelsesmedlemmer er til stede. 

Klubben tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening; den ene af disse skal være formanden eller 
næstformanden. 

 

§7 Regnskabet 

Klubbens regnskab følger kalenderåret. Kassereren fører specificeret regnskab over klubbens 
indtægter og udgifter. Bestyrelsen skal endvidere udarbejde et regnskab mindst en gang kvartalet til 
internt brug. Sekretæren fører medlemskartoteket.  

Regnskabet skal revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer, der til enhver tid kan 
forlange sig samtlige bilag og kassebeholdning forevist. Bestyrelsen er berettiget til, for så vidt den 
finder det fornødent, at antage en honorarlønnet statsautoriseret revisor. 

 

§8 Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, 
når det skriftligt kræves af mindst tredive stemmeberettigede medlemmer. Samtidig med 
begæringen om ekstraordinær generalforsamling skal der til formanden indsendes en nøjagtig 
angivelse af den eller de sager, der ønskes behandlet. 
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Ekstraordinær generalforsamling indvarsles som den ordinære generalforsamling med mindst 14 
dages varsel til afholdelse til afholdelse inden en måned efter indvarslingen. Afholdes den efter 
lovlig begæring af medlemmer, skal den indvarsles inden 14 dage efter, at begæringen er kommet 
til formandens kundskab. 

 

§9 Vedtægtsændringer 

Ændringer i disse vedtægter kan kun foretages på en generalforsamling. Til vedtagelse af ændringer 
kræves, at mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret, og at ¾ af disse 
stemmer derfor. Tæller generalforsamlingen ikke 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer, 
indvarsles der inden 14 dage til ekstraordinær generalforsamling, på hvilken beslutningen tages 
uanset, hvor mange medlemmer der er repræsenteret. Såfremt der er almindeligt flertal for 
ændringerne, betragtes disse som vedtaget. 

 

§10 Klubbens ophævelse 

Beslutning om klubbens ophævelse kan kun tages på en i den anledning indkaldt ekstraordinær 
generalforsamling og da kun, såfremt mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer 
stemmer derfor.  

Bestemmelser om afvikling af klubbens forpligtelser, salg af fast ejendom etc. i likvidationstilfælde 
tages ved simpel stemmeflerhed. 

Ved ophævelse af klubben vil de kontante midler samt, hvad der indkommer ved salg af fast 
ejendom etc., være at hensætte i et fond til anvendelse ved etablering af en tennisklub eller en 
tennishal i Vedbæk. Såfremt dette ikke er sket inden fem år efter likvidationens afslutning, vil 
beløbet være at overdrage til Dansk Tennis Forbund. I bestyrelsen for nævnte fond skal DTF være 
repræsenteret ved mindst eet medlem. 

 

§11 Ordensregler 

Bestyrelsen kan udelukke et medlem af klubben for kortere eller længere tid, når den finder 
tilstrækkelig grund dertil. Bestyrelsen skal ekskludere et medlem, når1/3 af klubbens 
stemmeberettigede medlemmer skriftligt motiverer en begæring herom. Det ekskluderede medlem 
kan dog forlange sagen forelagt en generalforsamling, der træffer afgørelse ved simpel 
stemmeflerhed. 

Bestyrelsen er berettiget til at affatte reglementer til supplering af disse vedtægter. 

Bestyrelsen skal udfærdige et spillereglement, som til enhver tid skal være bekendtgjort ved opslag 
i klubhuset. 

Aktive medlemmer kan medtage gæster på banerne i det omfang, som bestyrelsen anser det for 
rimeligt. Der betales for disse gæster i overensstemmelse med klubbens regler. 

Overtrædelse af klubbens love og de af bestyrelsen udfærdigede reglementer kan medføre, at 
overtræderen for kortere eller længere tid formenes adgang uden mulighed for refundering af betalt 
kontingent eller del deraf. 

 

Utilbørlig omgang med klubbens rekvisitter og ejendele medfører erstatningskrav. 

Klubbens aktive medlemmer må ikke uden bestyrelsens tilladelse deltage i kampe mod klubben.  


