Vedtægter for Farum Tennis Klub per 22. juni 2021
____________________________________________________________________
§ 1.

Navn
Klubbens navn er Farum Tennis Klub. Klubben har sit hjemsted i Furesø Kommune.

§ 2.

Formål
Klubbens formål er at fremme tennissporten i Furesø Kommune.

§ 3.

Associationer
Klubben er medlem af DGI og Tennis Øst og herigennem medlem af Dansk Tennis Forbund og Danmarks
Idræts Forbund.

Medlemskab
§ 4.

Optagelse af medlemmer
Alle kan som udgangspunkt optages som medlemmer i Farum Tennis Klub. Bestyrelsen kan nægte
optagelse af et nyt medlem, såfremt der foreligger særlige omstændigheder, herunder hvis den
pågældende er i restance til en anden idrætsklub under Danmarks Idræts Forbund.
Som passive medlemmer kan optages personer, der efter bestyrelsens skøn har eller har haft en
tilknytning til klubben.

§ 5.

Medlemmernes forpligtelser
Ethvert medlem er forpligtet til at overholde klubbens vedtægter samt de forpligtelser, der pålægges
klubbens medlemmer gennem dennes tilslutning til unioner og forbund, jf. § 3.
Medlemmerne er endvidere forpligtet til at overholde de ordensregler, som er gældende for såvel Farum
Tennis Klubs idrætsanlæg som andre klubbers idrætsanlæg.
Medlemmer, der repræsenterer klubben ved konkurrencer, skal udvise en holdning og opførsel, der er
klubben værdig.

§ 6.

Kontingent
Medlemskontingent og eventuelt medlemsindskud fastsættes af generalforsamlingen og skal betales på
den af kassereren anførte måde.
Såfremt det fastsatte medlemskontingent ikke betales rettidigt, kan dette medføre sanktioner, som
fastsættes af bestyrelsen.
Såfremt medlemmer senest 14 dage efter en skriftlig påmindelse fortsat ikke har betalt restancen, kan
medlemmet administrativt nægtes al adgang til at spille på klubbens baner. Meddelelse herom skal ske
skriftligt. Adgang til igen at spille på klubbens baner opnås først i det øjeblik, medlemmet ikke længere
er i restance til klubben.
Såfremt medlemmer fortsat ikke betaler restancen, kan medlemmet ekskluderes, jf. § 8.

§ 7.

Udmeldelse
Udmeldelse af klubben sker skriftligt til klubben til udtræden ved udgangen af en sæson. Den
udtrædende har ikke krav på eventuel kontingentrefusion i tilfælde af udmeldelse i sæsonen. Et
udtrædende medlem hæfter fortsat over for klubben for en eventuel kontingentrestance eller anden
restance.

§ 8.

Eksklusion
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af klubben helt eller for en tidsbegrænset periode, såfremt
medlemmet ikke handler i overensstemmelse med klubbens vedtægter. Det pågældende medlem skal
forinden være meddelt en skriftlig advarsel og har ret til at tale sin sag for bestyrelsen.
En foreløbig afgørelse ligger hos bestyrelsen, men kan appelleres til generalforsamlingen.

Vedtægter for Farum Tennis Klub per 22. juni 2021
____________________________________________________________________
Generalforsamling
§ 9.

Generalforsamlingen
Farum Tennis Klubs øverste myndighed er generalforsamlingen.
Stemmeberettiget på generalforsamlingen er fremmødte medlemmer, som mindst skal være fyldt 15 år
og har betalt forfaldent medlemskontingent. Hvert stemmeberettiget medlem kan dog medbringe ét
andet stemmeberettiget medlems fuldmagt. Valgbar til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år.
På generalforsamlingen har ethvert stemmeberettiget medlem én stemme.
Ved afstemning på generalforsamlingen gælder simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte, jf. §§ 1617.
Passive medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen, men ingen spilleret på klubbens anlæg.

§ 10.

Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Indkaldelse til ordinær
generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved 1) mail til alle medlemmer, 2) opslag i
klubben, 3) opslag på klubbens hjemmeside og 4) opslag på klubbens primære sociale medie.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før
generalforsamlingen.
Indkomne forslag samt regnskab og budget fra bestyrelsen skal offentliggøres senest 8 dage før
generalforsamlingen
Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Udvalgsformændenes beretninger
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og decharge for bestyrelsen
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fremlæggelse af budget, herunder kontingent og eventuelt medlemsindskud, til godkendelse
7. Valg af bestyrelse
a.
Formand (vælges i ulige år)
b.
Kasserer (vælges i lige år)
c.
1 medlem (vælges ulige år)
d.
1 medlem (vælges ulige år)
e.
1 medlem (vælges lige år)
f.
1 medlem (vælges lige år)
g.
1 suppleant (vælges hvert år)
Bestyrelsen konstituerer sig selv blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer på førstkommende
bestyrelsesmøde. Her skal der bl.a. vælges en næstformand.
8. Valg af revisor
a.
Valg af 2 revisorer (vælges hvert år)
b.
Valg af 1 revisorsuppleant (vælges hvert år)
9. Eventuelt

§ 11.

Ekstraordinær generalforsamling
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske, såfremt bestyrelsen beslutter det, eller såfremt 50
stemmeberettigede medlemmer eller ¼ af klubbens medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske, så afholdelse heraf senest finder sted 30 dage efter
begæring herom.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker efter samme regler, som gælder for Indkaldelse til
ordinær generalforsamling.
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Bestyrelse
§ 12.

Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, valgt på generalforsamlingen, jf. § 10. Bestyrelsesmøde afholdes,
når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen forlanger det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens
stemme afgørende.
Der skal udarbejdes et referat af alle bestyrelsesmøder, som godkendes af bestyrelsesmedlemmerne.
I tilfælde af afgang blandt bestyrelsesmedlemmer og suppleant i årets løb supplerer bestyrelsen sig selv,
dog således at valget godkendes på førstkommende generalforsamling.

§ 13.

Tegning og hæftelse
Klubben tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen kan give prokura til kassereren til varetagelse af daglige økonomiske dispositioner.
Beslutninger af væsentlig karakter for klubbens medlemmer kan forelægges en generalforsamling. Det
er bestyrelsens vurdering, om en sådan beslutning skal forelægges generalforsamlingen, jf. §§ 16-17.
Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der
påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 14.

Udvalgene
De faste udvalgs størrelse fastsættes på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Bestyrelsen
kan, såfremt det skønnes nødvendigt, supplere udvalgene løbende. Udvalgene kan også supplere sig,
herunder i forbindelse med særlige opgaver.
Bestyrelsen kan derudover nedsætte ad hoc-udvalg.

§ 15.

Regnskab og budget
Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to blandt medlemmerne uden for
bestyrelsen valgte revisorer.
Revisorerne og en suppleant vælges på generalforsamlingen for ét år ad gangen, jf. § 10, pkt. 9.

§ 16.

Vedtægtsændringer
En ændring af klubbens vedtægter kan kun gennemføres på en generalforsamling. Til ændringer af
vedtægterne kræves mindst 2/3 majoritet af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§ 17.

Opløsning af klubben
Opløsning af klubben kan kun ske ved 2/3 majoritet af de på en generalforsamling fremmødte
stemmeberettigede medlemmer og skal efterfølgende vedtages med mindst samme majoritet på en ny
generalforsamling, der skal afholdes senest 2 måneder efter. Ved opløsning af klubben tilfalder klubbens
eventuelle formue Furesø Kommune med den klausul, at beløbet alene må anvendes til idrætslige
formål.

