VEDTÆGTER FOR HØJBJERG TENNISKLUB

§ 1. Navn og formål
Foreningens navn er Højbjerg Tennisklub.
Foreningens formål er at virke for tennisspillets udbredelse og give dens medlemmer den bedst mulige
adgang til at dyrke spillet.

§ 2. Indmeldelse m.v.
Indmeldelsen, der gælder for et år ad gangen, sker ved indbetaling af kontingent efter bestyrelsens
anvisninger.
Et medlem, der ikke har indbetalt sit kontingent rettidigt efter bestyrelsens anvisninger, betragtes som
udmeldt af foreningen.
Kontingentets størrelse fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.
Som juniormedlemmer optages unge, der ved optagelsen ikke er fyldt 18 år. Juniormedlemmer overgår til
seniormedlemsskab fra og med den første sæson efter det kalenderår, i hvilket medlemmet er fyldt 18 år.
Bestyrelsen kan tildele et medlem, som i en årrække har udført et fortjenestefuldt arbejde til gavn for
Højbjerg Tennisklub, et æresmedlemsskab.

§ 3. Eksklusion
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil.
Bestyrelsens beslutning herom kræver enstemmighed, således at bestyrelsens samtlige medlemmer bar
stemt for eksklusionen.
Et ekskluderet medlem kan appellere eksklusionen for den først komne ordinære - eller ekstraordinære generalforsamling, hvor spørgsmålet optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

§ 4. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger, son disse vedtægter foreskriver, den højeste
myndighed i alle foreningens anliggender.
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar eller marts måned, indkaldes med mindst 2
ugers varsel ved annoncering på klubbens hjemmeside og facebookprofil. Der vil så vidt muligt blive sendt
mail og sms til medlemmerne.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, kan fremsættes af ethvert medlem og skal være
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Eventuelle indkomne forslag skal optages på dagsordenen.
Stemmeret har ethvert medlem, der er fyldt 15 år. Stemmeretten kan ikke overdrages og udøves således
ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.
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§ 5. Dagsorden
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning.
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Valg af formand.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valg af op til 2 revisorer.
Valg af suppleant.
Fastsættelse af kontingent.
Eventuelle forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen.
Eventuelt.

§ 6. Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Dirigenten leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende behandlingsmåde og
stemmeafgivning, dog i henhold til nærværende vedtægter.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflerhed af de fremmødte medlemmer,
jf. dog § 11.
Såfremt et stemmeberettiget medlem begærer det, skal afstemningen foregå skriftlig.
Beslutninger på generalforsamlingen indføres i en protokol, hvori der ligeledes optages et referat af det på
generalforsamlingen passerede. Protokollen underskrives af den valgte dirigent samt de tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25
stemmeberettigede medlemmer skriftlig stiller krav herom, idet enhver af bestyrelsens medlemmer.
Skrivelsen skal indeholde angivelse af, hvilket emne der ønskes behandlet.
I det tilfælde at de nævnte 25 stemmeberettigede medlemmer ønsker indkaldt til ekstraordinær
generalforsamling, skal indkaldelsen ske senest 3 uger efter at begæring herom er modtaget.

§ 8. Bestyrelsen
Bestyrelsen fastsætter selv de nærmere bestemmelser for foreningens virke.
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden eller to bestyrelsesmedlemmer måtte ønske det.
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og yderligere to medlemmer.
Formanden er på valg hvert år og vælges direkte af generalforsamlingen.
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De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, således at to bestyrelsesmedlemmer vælges
på lige årstal, mens de resterende to medlemmer vælges på ulige årstal.
Genvalg kan finde sted.
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt atten år.
I tilfælde af forfald af et bestyrelsesmedlem indtræder den valgte suppleant i bestyrelsen. Såfremt det
afgående medlem ikke er på valg på næste generalforsamling, vælges tre bestyrelsesmedlemmer ved den
kommende generalforsamling.

§ 9. Konstituering og tegningsret
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer umiddelbart efter generalforsamlingen på
et bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre af dens medlemmer er tilstede.
I tilfælde af stemmelighed afgør formandens stemme udslaget, idet næstformanden indtræder i
formandens sted i tilfælde af dennes forfald.
Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte ad-hoc-udvalg. I sådanne udvalg kan indtræde medlemmer uden for
bestyrelsen.
Der føres en bestyrelsesprotokol over bestyrelsesmøderne.
Foreningen tegnes af formanden eller to medlemmer i forening.
Økonomiske dispositioner af større rækkevidde kræver underskrift af såvel formanden som kassereren.
Foreningen hæfter kun med den til enhver tid værende formue. Der påhviler således ikke foreningens
medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 10. Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Revision foretages af op til to på den årlige ordinære generalforsamling valgte revisorer, idet disse skal
være medlem af foreningen.
Bestyrelsens kasserer afgiver senest 14 dage før den ordinære generalforsamling regnskab til revisorerne.
Regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter at være forsynet med revisors
godkendelsespåtegning.
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§ 11. Revision
Foreningens revisor vælges for et år ad gangen.
Revisor skal hvert år senest 14 dage før generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at
beholdningerne er tilstede. Regnskabet skal forsynes med godkendelsespåtegning ved underskrift af
revisor.
Revisor har til enhver tid ret til at efterse regnskabet og beholdningerne.

§ 12. Vedtægtsændringer
Foreningens vedtægter kan ændres på enhver af foreningens generalforsamlinger. Ændringer af ved
vedtægter kan alene ske med 2/3's flertal af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
I tilfælde af gyldig vedtagelse, jf. stk. 1, om foreningens opløsning, tages samtidig beslutning ved almindelig
stemmeflerhed om anvendelsen af foreningens formue.
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 13. juni 1947 og revideret på de ordinære
generalforsamlinger den 2. april 1964, den 6. april 1972, den 5. april 1979, den I. marts 1989 og den 2.
marts 2016.
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